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Revisionsberdttelse

Till bolagsstimman i Medfield Diagnostics AB

O!E.N 556677-9871

Rapport om lrsredovisningen

Uttolonden
Vi har utfbrt en revision av 6rsredovisningen for Medfield DiaSnostics AB fOr rekenskapsaret 2016.

Grund iiit uttolonden
Vi har utf6rt revisionen enligt lnternationalstandards on Auditing (l5A) och god revisionssed iSverige

V6rt ansvar enligt dessa standarder beskrivs nermare i avsnittet Rev,sorns onsvor. Vi ir oberoende i

fdrhillande till Medfield DiaBnostics AB enligt god revisorssed i Sverige och har i itvrigt fullSiort virt
yrkesetiska ansvar enliSt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhemtat er tillrickliga och Sndamalsenliga som grund ftir vira

uttalanden.

6vrigo upplysningor
ReviJonen'av ersredovisningen f6r rdkenskapsiret 2015 har utftirts av en annan revisor som lemnat en

revisionsberettelse daterad 1.iuni 2016 med omodifierade uttalanden i Ropport om drsredovisningen.

Styrelse ns och ve tkstiillonde direkiirens onsvor

Det er styrelsen och verkst6llande direkttiren som har ansvaret fOr att ersredovisningen upprattas och

att den ger en rattvisande bild enligt irsredovisninSslaSen. styrelsen och verkstillande direkt6ren

ansvarar 6ven f6r den interna kontroll som de beddmer 6r ntidvandig for att uppriitta en 6rsredovisning

som inte innehlller nlgra visentliga felaktigheter, vare sig dessa beror p5 oegentligheter eller pl fel'

vid upprattandet av irsredovisningen ansvarar styrelsen och verkstdllande direkttiren f6r bedtimningen

av bola8ets ftirmrga att fortsdtta verksamheten. De upplyser, niir sI iir tillimpligl, om ftirhSllanden som

kanp6v-erkaf6rmaganattfortsSttaverksamhetenochattanvandaantagandetomfortsattdrift.
Antagandet om fortsatt drift tillampas dock inte om styrelsen och verkstillande direktoren avser att

likvid-era bolaget, upphora med verksamheten eller inte har negot realistiskt alternativ till att g0ra n'got

av detta.
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Revisorns onsvar
Vlramilirattuppnlenrimliggradavsiikerhetomhuruvidaersredovisningensomhelhetinte
inneh6llernSgravisentligafelaktigheter,varesigdessaberorpeoegentligheterellerpefel,ochatt
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Enligt v5r uppfattning har 6rsredovisningen upprettats ienlighet med Srsredovisningslagen och ger en i

alla visentliga avseenden rAttvisande bild av Medfleld Diagnostics ABs finansiella stillning per den

2016-]^2-31och av dess finansiella resultat och kassafltide ftir lret enligt arsredovisningslagen.

Forvaltningsberattelsen 5r forenliS med 6rsredovisningens tivriSa delar'

vi tillstyrker darf6r att bolagsstemman fastst5ller resultatrakningen och balansriikningen.
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lamna en revisionsberattelse som inneh6ller vera uttalanden. RimliS sekerhet er en h6g grad av

sikerhet, men er ingen garanti ftir att en revision som utfdrs enligt ISA och god revisionssed iSverige

alltid kommer att upptdcka en vesentlig felaktighet om en sedan finns. Felaktigheter kan uppsti pi
grund av oegentligheter eller fel och anses vara visentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan

fairventas p6verka de ekonomiska beslut som anvindare fattar med grund i 6rsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anvinder vi professionellt omdiime och har en professionellt skeptisk

instdllning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedtimer vi riskerna f6r vdsentliga felaktigheter i Arsredovisningen, vare sig dessa

beror pi oegentligheter eller pa fel, utformar och utfair granskningsetgarder bland annat utifren dessa

risker och inhimtar revisionsbevis som er tillrackliga och dndamilsenliga fair att utg6ra en grund f0r

vlra uttalanden. Risken f6r att Inte upptacka en visentlig felaktighet till fdljd av oe8entligheter ar h6gre

an for en vasentlig felaktighet som beror p6 fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i

maskopi, frirfalskning, avsiktliga utelSmnanden, felaktig information eller asidosettande av intern

kontroll.

- skaffar vi oss en fiirstielse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse for vir revision

ftir att utforma granskningsStgSrder som ir limpliga med hinsyn till omstendigheterna, men inte ftir att

uttala oss om effektiviteten iden interna kontrollen.

- utverderar vi lempligheten ide redovisn ingsprinciper som anviinds och rimligheten i styrelsens och

verkstdllande direkttirens uppskattningar i redovisningen och tillh6rande upplysningar.

- drar vi en slutsats om lampligheten i att styrelsen och verkstiillande direkt6ren anvander antagandet

om fortsatt drift vid upprSttandet av irsredovisningen. Vi drar ocks6 en slutsats, med grund ide

inhamtade revisionsbevisen, om huruvida det finns neSon vasentliS osakerhetsfaktor som avser sAdana

hSndelser eller f6rhlllanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets ftirmega att fortsatta

verksamheten. om vi drar slutsatsen att det finns en vasentlig osekerhetsfaktor, miste vi i

revisionsberattelsen fasta uppmarksamheten p5 upplysningarna i 6rsredovisningen om den vasentliga

osSkerhetsfaktorn eller, om sSdana upplysningar ir otillrickliga, modifiera uttalandet om

6rsredovisningen. vara slutsatser baseras pl de revisionsbevis som Inhemtas fram till datumet fiir

revisionsberiittelsen. Dock kan framtida hendelser eller f<irhillanden 86ra att ett bolag inte l5ngre kan

fortsatta verksamheten.

- utvarderar vi den tlvergripande presentationen, strukturen och innehellet i arsredovisningen,

deribland upplysningarna, och om 6rsredovisninten aterSer de underliSgande transaktionerna och

hindelserna pa ett satt som 8er en rettvisande bild'

vi maste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt

tidpunkten ftir den. vi meste ocksl informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,

deribland de betydande brister iden interna kontrollen som vi identifierat'
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra fairfattningar

Uttolanden
Ut6ver ver revision av Srsredovisningen har vi even utftirt en revision av styrelsens och verkstiillande

direkt6rens fOrvaltning f6r Medfield Dia8nostics AB frir rikenskapsaret 2016 samt av forslaget till
dispositioner betrdffande bolagets vinst eller fairlust.

Vi tillstyrker att bolagsstemman disponerar vinsten enligt ftirslaget ifiirvaltningsberettelsen och beviljar

styrelsens ledamtiter och verkstelhnde direktt!ren ansvarsfrihet ftir rikenskapslret.

Grund f6r uttalanden
Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed isverige. Vart ansvar enligt denna beskrivs niirmare i

avsnittet Reyisorn s onsvor.vi ir oberoende i f6rhlllande till Medfield Dia8nostics AB enligt god

revisorssed isverige och har itivrigt fullglort vert yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Styrelse ns och verkstiillonde direkttirens onsvar

Det ar styrelsen som har ansvaret fOr fOrslaget till dispositioner betriffande bolagets vinst eller fdrlust

Vid forslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedtimning av om utdelningen dr ftirsvarlig

med hensyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattninB och risker staller pe storleken av

bolaBets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och stellninB l0vrigt.

styrelsen ansvarar fiir bolagets organisation och forvaltnin8en av bolagets anSelegenheter. Detta

innefattar bland annat att fortl6pande bediima bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets

organisation er utformad se att bokforingen, medelsftirvaltningen och bolagets ekonomiska

angelagenheter iOvrigt kontrolleras pe ett betryggande satt. Den verkstellande direktoren ska skota den

Itipande f6rvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisninEar och bland annat vidta de atgerder som

ir nodvindiga for att bolagets bokforing ska fullgtiras i Overensstemmelse med lag och for att

medelsforvaltningen ska skotas pa ett betrySgande satt.

Revisofns onsvof
Virt mll betrdffande revisionen av fOrvaltningen, och dirmed vlrt uttalande om ansvarsfrihet, ar att

inhemta revisionsbevis fOr att med en rimlig grad av sakerhet kunna bedtima om n69on styrelseledamot

eller verkstijllande direkt6ren i n;got vesentligt avseende:

- foretagit nlgon ltgSrd eller Sjort sig skyldig till nagon f6rsummelse som kan foranleda

ersettningsskyldiShet mot bolaget, eller

- pe nagot annat sett handlat istrid med aktiebolagslagen, Srsredovisningslagen eller bolagsordningen.

VArt mel betrdffande revisionen av ftirslaget till dispositioner av bolagets vinst eller ftirlust, och diirmed

v6rt uttalande om detta, ar att med rimlig grad av sakerhet bedoma om ftirslaget ar forenligt med

aktiebolagslagen.

Rimlig sakerhet ar en hiig grad av sekerhet, men ingen garanti for att en revision som utfors enligt god
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhemtat er tillreckliga och indamilsenliga som grund ftir v6ra

utta la nden.
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revisionssed iSverige alltid kommer att upptiicka 6tg6rder eller f6rsummelser som kan ftiranleda
ersattningsskyldighet mot bolaget, eller att ett ftirslag till dispositioner av bolagets vinst eller f6rlust
inte dr frirenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed iSverige anvander vi professionellt omdcime och har

en professionellt skeptisk installninB under hela revisionen. Granskningen av ftirvaltninBen och forslaget
till dispositioner av bolagets vinst eller fOrlust grundar sig frdmst p5 revisionen av riikenskaperna. Vilka

tillkommande granskningsatgarder som utfairs baseras p5 v3r professionella bedtimning med
utgangspunkt i risk och vesentlighet. Det innebar att vifokuserar granskningen p6 sldana ltgdrder,
omreden och f6rh6llanden som ar vesentliga fOr verksamheten och dar avsteg och Overtradelser skulle

ha sdrskild betydelse ftir bolagets situation. Vigir igenom och provar fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna atgarder och andra frirhdllanden som er relevanta for vart uttalande om ansvarsfrihet. Som

underlag fOr vSrt uttalande om styrelsens fdrslag till dispositioner betrdffande bolagets vinst eller
fdrlust har vi granskat om ftirslaget 6r ftirenligt med aktiebolagslagen.

Goteborg den 19 maj 2077

Frejs Revisorer AB

Ulf Johansson

Auktoriserad revisor
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