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Förvaltn in gsberättelse

Verksamheten
Relation & Brand AB är verksamt inom digital marknadsfö¡ing, cRM, analys och strategi.
Verksamheten grundades 1999 och har sedan dess erbjudit tjänster och programvaror till företag och organisationer
Företagets säte är Stockholm.

Väsentlíga händelser under året
Under året har dotterbolaget Relation & Brand Products AB (556595-4269) fusionerats med moderbolaget.

Förväntad framtida utveckling
Bolaget kommer fortsätta att utveckla sitt erbjudande, som inkluderar rådgivning och konceptutveckling inom digital
relat¡onsmarknadsfÖring, för att kunna möta marknadens efterfrågan på helhetslösningar inom digital kommunikation och
kundutveckling. Fortsatta investeringar i kompetens kommer att vara fokus i syfte att bibehålla en konkurrenskraftig
position på marknaden.

Flerårsöversikt (tkr)
Nettoomsåttning

Rörelseresultat EBITDA

Rörelseresultat

Resultat efter finansiella poster

Balansomslutning

Soliditet (%)

Medeltal anställda

Bo Werner

RB-lntressenter AB

Mats Hentzel

Peter Kullgren

Nichlas Spångberg

Rörelseresultat EBITDA: Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar.

Personal
Flelation & Brand AB följer regelverket i LAS. Äldersstrukturen i bolaget år mellan 2s år - 60 år

Ägarförhållanden

Övriqa

Antal aktier
6 980 000

5 t95 866

2 955 536

2 722 003

1 957 408

2 024 773

Summa antal aktier 21 835 586

Procent

32%

24%

14%

120/"

9o/o

9%

2018
17 511

-1 157

-1 603

-1 628

6 275

28

10

2017

19 519

-416

-1 270

-1 260

6 598

46

11

2016

21 919

2 132

470

468

B 759

61

11

2015

17 769

1 622

-42

-o5

I 324

o+

o
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Ärsredovisning 201 8-1 2-31
Relation & Brand AB
Organisat¡onsnummer 556573-6500

Finansiell riskhantering
De finansiella riskerna kan primärt delas upp i följande kategorier: marknadsrisk (inkl. valutarisk, ränter¡sk och prisrisk),
kreditrisk och likviditelsrisk.

Valutarisk
Bolaget verkar Iöretrådelsevis nalionellt varför det inte utsätls för valutarisker i så stor utsträckning. De valutaexponeringar som företaget
utsätts för är framför allt avseende euro. För närvarando är nettoexponeringen ¡ respekt¡ve valuta bogränsad, bolaget har dåriör inte som
policy att säkra exponeringen. Under perioden har valutakursförändringar endast haft en marginell påverkan på resultatet. Bolagets totala
vaf uakursdifferens uppgår till -1 tkr (-1) och redovisas i rörelseresultatet.

Ränterisk
Bolagets rånterisk år f rämst kopplad till banktillgodohavanden, vilka per balansdagen uppgick till 99 tkr (914)

Prisrisk
Bolaget ár inte exponerad för någon véisentlig prisrisk. Bolagels innehav av aktier i andra företag uppgår till S tkr (5).

Kreditrisk
Bolaget efterstråvar bästa möil¡ga kredilvårdighet på bolagets motparter. Merparten av försåljningen kan ske med låg kreditrisk
Historiskt sett har kreditförlusierna varii iåga.

Likviditetsrisk
Bolaget arbetar kontinuerligt med sin likviditet och har checkkrediter för att balansera likviditetsrisken. Likviditetsrisken bedöms som tämligen
balanserad och styrelsen bedömer att det efter den föreslagna nyemissionen på 1 000 tkr kommer att finnas det kapital som krävs för alt
möta bolagets åtaganden under verksamhetsåret 201 9.

Resultatdisposition
(Belopp ik)
Förslag till disposition av bolagets vinsl

Till bolagsståmmans förfogande står:

balanserad vinst

årets resultat
1 896 325

-1 290 293

606 033

Styrelsen föreslår att:

tny räkning överföres 606 033

Oft.
606 033

4(1s)



Ärsredovisning 2O1 8-1 2-31
Relat¡on & Brand AB
Organisationsnummer 556573-6S00

Resultaträkning

Belopp itkr Not

2018-01-01

2018-12-31

2017-01-01

2017-12-31

Rörel sens i ntäkter m. m.
Nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter

Summa rörelsens int¿ikte r

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnade¡

Personalkostnader

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

Resultat efter Íinansiella poster

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

3 17 511

OJ

19 519

77

17 574 19 596

4

-10 747

-7 984

-446

-11 267

-8 745

-854

-19 177 -20 866

-1 603 -1 270

b5

b -31

18

-8

-25 10

-1 628 -1 260

-1 628 -1 260

338 74

Årets resultat -1 290 -1 186
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Ärsredovisning 201 8-1 2-31
Relation & Brand AB
Organisationsnummer 556573-6500

Balansräkning

Belopp itkr Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
lmmateriella anläggningstillgångar

Balanserade utvecklingsutgifter

Materiella anläggningstíllgångar
lnventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Uppskjutna skattefordrln gar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortf rístiga fordringar

Kundfordringar

Fordringar hos koncernföretag

Övriga fordringar

Föruibetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

948

948

7 0

0

a 170

170

144

144

o

10
't1

U

5

656

661

1 779

1 500

0

727

2 170

100

5

319

424

568

1 666

1 041

116

2293
4 397

99

4 496

5 116

914

6 030

SUMMA TILLGÅNGAR 6 275 6 598

M
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Ärsredovisning 201 8-1 2-31
Relation & Brand AB
Organisationsnummer 556573-6S00

Balansräkning

Belopp itkr Not 2018-12-31 2017-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital

Fond för utvecklingsutgifter

Fritt eget kapital
Balanserad vinst

Ârets resultat

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit

Leverantörsskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda Intäkter

Summa kortfristiga skulder

12

13,14

500

636

500

1 136

1 896

-1 290

500

3 717

-1 186

606

1 742

1 254

1 794

508

977

2 531

3 031

0

1 910

584

1 073

4 533 3 567

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6275 6 598

ü¿
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Arsredovisning 201 8-1 2-31
Relation & Brand AB
Organisationsnummer 556573-6500

Förändring av eget kapital

Belopp itkr

Fond för Balanserad

Aktie' utvecklings- v¡nst inkl.
kapital utgifter årets resultat

Summa

eget kapital

Belopp vid årets ingång 2018-01-01

Aktiverade utgifter för eget utvecklingsarbete

Fusionsresultat

,Ârets resultat

500 2 531

-636

1

-1 290

3 031

0

'|

-1 290

636

Belopp vid årets utgång 2018-12-31 500 636 606 1 742

üt
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Ärsredovisning 201 8-12-91
Relation & Brand AB
Organisationsnummer 556573-6500

Kassaflödesanalys

Belopp itkr Not

201 8-01 -01

2018-12-31

2017.01-01

2017-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Erhållen ränta

Erlagd ränta

15

-1 603

446

6

-31

1 270

854

18

-8

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar

Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder

-1 182

-374

-337

-406

865

117

Kassaflöde från den löpande verksamheten

lnvesterin gsverksamheten

Förvàrv av immateriella anläggningstillgångar

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernbolag

-1 893 576

-1 85

0

I

0

-1 10

0

Kassaf löde f rån i nvesterin gsverksamheten

Finansierín gsverksamheten

Förändring checkräkningskredit

Utbetald utdelning

-176 -1 10

0

-1 092

1 254

0

Kassaf löde f rån f inansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början

1 254 -1 092

-626

1 540

-815

914
Likvida medel vid årets slut '16 99 914

rfr
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Ärsredovisning 201 8-1 2-31
Relation & Brand AB
Orqanisationsnummer 556573-6500

Tilläggsupplysningar

Notl Bedovisningsprinciperochvärderingsprinciper
Ärsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) tillämpas vid upprättandet
av finansiella rapporter.

Redovisningsvaluta

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och beloppen anges i tkr om inget annat anges.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen har upprättats enliqt den indirekta metoden varvid iusterinq skett för transaktioner som inte medfört
in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, tillgodohavande på

koncernkonto och kortfr¡stiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatt föÍ en obetydlig

risk för värdef luktuation.

Värderingsprinciper m.m.

Tillgångar, avsätln¡ngar och skulder har vèirderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

lntäktsredovisning

lntäkter avseende försäljning av varor redovisas när de väsentliga riskerna och fòrdelarna som år förknippade med

äganderätten till varorna har Övergått på köparen och när intåktsbeloppet kan beräknas på ett tillförlifligt sått.

Utförda tjånsteuppdrag till fast pris vinstavrÊiknas i takt med att arbetet utförs. Det innebär att intäkterna redovisas med

utgångspunkt från färdigställandegraden. Färdigställandegraden beräknas som nedlagda uppdragsutgifter för utfört arbete
i relation till beräknade totala uppdragsutgifter för att fullgöra uppdraget. För uppdrag där utfallet ¡nte kan beräknas på ett

tillfredsställande sätt redovisas en ¡nläkt som motsvarar nedlagda kostnader. Befarade förluster kostnadsförs så snan de är kända.

Tjänsteuppdrag på löpande räkning intäktsredovisas i takt med att arbetet utförs.

Egenutvecklade immateriella anlåggningstillgångar

Utvecklingsutgifter redovisas enligt aktiveringsmodellen som immateriell anläggningstillgång då fö¡jande kriter¡er är uppfyllda:
. det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa tillgången,
. avsikt och förutsättning finns att sälja eller använda tillgången,

' det är sannolikt att tillgången kommer att generera intäkter eller leda till kostnadsbesparingar,
. utgifterna kan beräknas på ett tillfredsställande sätt.

Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immaÌeriell t¡l¡gång utgörs av de direkt hänförbara utgifter som krävs fôr att

tillgången ska kunna användas på det sätt som företagsledningen avsett.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar

Mater¡ella och immateriella anlaggningstillgångar àr redovisade till anskaffningskostnad med avdrag fór planmässioa

avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperìod.

Följande avskrivningstider tillämpas.

Balanserade utvecklingsutgifter

lnventarier

Balanserade utvecklingsutgifter skrivs av utifrån den bedömda nyttjandeper¡oden på 5 år, vilken baserar sig på analyser
av hur lång tid tillgången kommer att tillföra värden till bolaget.

Låneutgifter

Låneutgifter belastar resullatet för det år t¡ll vilket de hänför sig, utom t¡ll den del de inräknas i ett byggnadsprojekts
anskaffningskostnad. Aktivering av låneutgifter sker när de år hänförbara till inköp, konstruktion eller produktion av en

tillgång som tar betydande tid i att färdigställa innan den kan anvåndas eller säljas.

Andra låneutgifter än ränta som kan uppkomma i samband meci upptagande av nytt lån redovisas som en konigeringspost
av lånets anskaffningsvärde och periodrseras som en del i lånets räntekostnad enligt effektiv¡.äntemetoden.

Çk"
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Ärsredovisning 201 8-1 2-31
Relation & Brand AB
Organisat¡onsnummer 556573-6500

Leasing

Samtliga leas¡ngavtal klassificeras som operationell leasing vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden

Finansiella ¡nstrument

Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt anskaffn¡ngsvärdemetoden.

Finansiella tillgångar i form av värdepapper redovisas till anskaffningsvärdet, vilket inkluderar eventuella transaktionsutgifter
som är direkt hânförliga till förvärvet av tillgången. Långfristiga värdepappersinnehav vars verkliga värde är lägre än det
redovisade värdet skrivs ned till det verkliga värdet om värdenedgången kan antas vara bestående. KortÍristiga
placeringar värderas löpande till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

Långfristiga fordringar och långfristiga skulder redovisas til¡ upplupet anskaffningsvärde, vilket motsvarar nuvärdet av framtida
betalningar diskonterade med den effektivränta som ber¿¡knats vid anskâffn¡ngstillfället.

Kortfristiga fordringar och derivatinstrument, vilka ínte utgör en del i ett säkringsförhållande som redovisas enligt reglerna
för säkringsredovisning, redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförså¡¡ningsvärdet.

Kortfristiga skulder, vilka förväntas bli Íeglerade inom 12 månader, redovisas till nominellt belopp.

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Skillnaden mellan anskaffningsvärde
och balansdagens värde har redov¡sals i resultaträkningen. I den mån fordringar och skulder i uiländsk valuta har

terminssàkrats omräknas de till terminskurs.

Nedskrivningar

Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvärde. överstiger
tillgångens bokförda värde återvinningsvärdet skrivs tillgången ner till detta värde. Ätervinningsvärdet definieras som det
högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av de uppskattade framtida
betalningar som tillgången genererar. Nedskrivningar redovisas över resultaträkn¡ngen.

lnkomstskatter

Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen, förutom i de
fall den avser poster som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i eget kapital. Uppskjuten skatt
redovisas enligt balansråkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det bokförda
värdet på en tillgång eller skuld skiljer s¡g från det skattemässiga värdet.

Uppskjuten skatt beràknas med tillämpning av den skattesats som har beslutats eller aviserats per balansdagen vilken för
nârvarande àr 22o/o.

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt atl framtida skattemässiga överskott kommer att
finnas mot vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas.

Avsättningar

Avsättningar redovisas när bolaget har eller kan anses ha en förpliktelse som ett resultat av en inträffad händelse och

det är sannol;kt att utbetalningâr kommer alt krävas för att fullgöra förpliktelsen. En förutsättning är att det går att göra en

tillforlitlig uppskattning av det belopp som ska utbetafas.

Ersättningar till anställda - pensioner

Bolagets pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning omfattar både avgiftsbestämda och förmånsbeståmda
pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet. När avgiften är
betalad har företaget inga ytterligare förpliktelser. I förmånsbestämda planer beräknas skulden och avgiften med hånsyn t¡ll

bland annat bedömda framtida lôneökningar och inflation. Samtliga pensionsplaner redovisas som avgiftsbestämda planer
vilket innebär att erlagd premie redovisas som kostnad ¡ takt med att pensionen tjänas in.

,ifi
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Fusion

Den 29 november 2018 beslutade Bolagsverket om tillstånd att verkställa fusionsplanen, varv¡d Relation & Brand Products AB,

org nr. 556595-4269, g¡ck upp ¡ Fìelation & Brand AB. Det överlåtande bolagets räkenskapsåravseende perioden 1 januari 2018 -

29 november 2018 ingår ¡ denna redovisning. Av redovisad nettooms¿ittning avser O tkr och av rörelseresultatet avser 77 tkr det
överlåtande bolaget. Fusionsdagens ba¡ansräkning i det överlåtande bolaget lramgår nedan (tkr).

Tillgångar

lmmateriella anläggn¡ngstillgån gar

Materiella anläggningstillgångar

KortÍristiga fordringar

Kassa och bank

Summa

1 004

oo

14

1 089

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Fond för utvecklingsutgifter

Bal resultat inkl periodens resultat

Kortfristiga skulder

Summa

100

473

-549

1 065

1 089

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
För att upprätta finansiella rapporter gör företagsledningen bedömningar och uppskattningar som påverkar de redovisade

beloppen av tillgångar och skulder, ¡ntäkter och koslnader. Verkligt utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar
De uppskattningar och antaganden som kan komma alt leda till risk för väsentliga justeringar i redovisade värden är främst
värdering av balanserade utg¡fter för utvecklingsarbete saml uppskjuten skattefordran.

Varje år prövas om det finns någon indikation på att tillgångars várde är lágre ån det redovisade värdet. Finns en indikation så
beräknas tillgångens återvinningsvärde, vilket är det högsta av tillgångens verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader

och nyttjandevårdet.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 3 lnköp och försäljning inom koncernen

201 I 2017
Andel av försåljningen som avser koncernföretag

Andel av hrköperr sorrr avser korrcenrfüretag

Not 4 Medelantalet anställda samt löner och andra ersättn¡ngar

Medelantalet an stãl I da

201 I
Antal anställda

2017

Varav män Antal anställda Varav män

0v"

oy"

lYo

1G%

Sverige

Summa

Personalkostneder

10

10

7

7

11

11

7

201 I
Lönêr och

ersättningar
Sociala

kostnader

2017

Löner och

ersättningar

7

Sociala
kostnader

Styrelse och VD

(varav pensionskostnad)

Övriga anstöllda

(varav pensionskostnad)

Summa

(varav pensionskostnad)

1 140

(1 08)

3 844

(630)

4 984

(738)

339

(26)

I 208

(1 53)

1 547

(17s)

1 074

(1 0e)

6 120

(5e7)

6 194

(706)

315

(26)

1 567

(145)

1 882

(171)

VD har en uppsägningstid på 6 månader vid egen uppsägning. Vid uppsägn¡ng från företagets sida gäller en uppsägn¡ngstid
om 6 månader.

Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2018 2017
Ränteint¿ikter övriga

Summa

Not 6 Räntekostnader och l¡knande resultatposter

6

6

18

18

20172018

M t2(Ls)

31

31

Räntekostnader öv¡.iga

Summa
I
I
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NotT Balanseradeutvecklingsutgifter

2018-12-31 2017-12-31
ln gående anskaf f ningsvärde

Övenaget vid fusion

lnköp

Försäljningar och utrangeringar

Utgående ackumulerade anskaff nin gsvärden

0

1 891

185

-197

1 879

0

1 065

-oJ

"197

-931

948

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ln gående avskrivningar

Övertaget vid fusion

Årets avskrivningar

Försäljningar och utrangeringar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Redovisat värde

Not I lnventarier, verldyg och installat¡oner

2018-12-31 2017-12-31
lngående anskaff nin gsvärde

Övertaget vid fusion

lnköp

FörsÊiljningar och utrangeringar

Utgående ackumulerade anskaff ningsvärden

319

101

0

0

420

-175

-250

'170

315

0

'| 10

'106

319

-252

0

-29

106

-175

144

-35

-40

0

lngående avskrivnin gar

Övertaget vid fusion

Årets avskrivningar

Försäljningar och utranger¡ngar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Redovisat vårde

Not 9 Fordringar hos koncernföretag

2018-12-31 2017-12-3'l
lngående anskaff nin gsvärde

Utlåníng

Amortering

Fusionerat dotterföretag

Redovisat värde

1 041

2 006

-1 983

-1 064

0

1 113

2 262

-2 334

0

1 041

Not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2018-12-31 2017-12-31
lngående anskaff ningsvårde

Redovisat vårde
5

5

5

Not 1l Uppskjutna skattefordringar

2018-12-31 2017-12-31
lngående anskaff ningsvârde

Nyttjat under året

Redovisat värde

Den uppskjutna skattefordran avser värderat skattemässigt underskottsavdrag.

319

338

656

245

74

319

d,l
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Ärsredovisning 201 8-1 2-31
Relation & Brand AB
Organ¡sationsnummer 556573-6500

Not 12 Eget kapital
Antalet aktier uppgår till 21 835 586 stycken, samtliga av serie B med vardera en röst.

Kvotvärdet uppgår till 0,02 kronor per aktie.

Not 13 Ställda säkerheter

2018-f2-31 2017-12-31
Ställda säkerheter för skulder till kredit¡nst¡tut

Företagsinteckningar

Spärrade bankmedel

Summa

1 500

88

1 588

1 500
oo

1 588

Särskilt avtal finns med kreditinstítut avseende beviljad checkkredit på 1,5 MSEK där Relation & Brand AB lörbinder sig att inte ikläda sig ansvar
för andra krediter eller finans¡ella åtaganden utan kreditinstitutets skriftl¡ga medgivande.

Not 14 Checkräkningskredit

2018-12-31 2017-12-31
Beviljad checkråikningskredit uppgår till

Outnyttjad kredit på balansdagen

Utnyttjad kredit på balansdagen

Not 15 Ej kassaflödespåverkande poster

1 500

-246

1 254

1 500

-1 500

0

2018-'12-31 2017-12-31
Avskrivningar

Summa

Not 16 Likvida medel

446

446

854

854

2018-12-31 2017-12-31
Banktrllgodohavanden

Summa likvida medel

övRrcl UPPLYSNTNGAR

Not 17 Väsentliga händelserefter räkenskapsårets slut
ljanuari 2019 tillträdde Mikael Nordenstjerna som VD.

Bolagets omsättningsmässigt största kund har förändrat sin strategi och valt att ta hem sin marknadskommunikation. För bolaget innebår det
främst att volymrelaterade ¡ntäkter och kostnader påverkas.

För att stärka upp likviditeten och skapa större finansiellt utrymme kommer styrelsen föreslå årsstämman en företrädesemission om högst

5 000 000 B-aktier. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget 1 000 000 kronor varvid aktiekapitalet ökar med 1 OO 0OO kronor.

99

99

914

914

d,t
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MAZARS

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Relation & Brand
AB, Organisationsnummer 556573-6500

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utftirt en revision av årsredovisningen fcir Relation
& Brand AB ftir år 201 8. Enligt vår uppfattning har
årsredovisningen upprättats i enlighet med

årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Relation & Brand ABs finansiella
ställning per den 3 I december 20 I 8 och av dess finansiella
resultat ftir året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är fürenlig med årsredovisningens
övriga delar.

Vi tillstyrker därfär att bolagsstämman fastställer
resultahäkningen och balansräkningen.

Grundfiir uttalanden
Vi har utfürt revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet
Revisoms ansvar. Vi âr oberoende i ftirhållande till
Relation & Brand AB enligt god revisorssed i Sverige och
har i öwigt fullg¡ort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa

krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund ftir våra uttalanden.

S ty r e I se ns o c h v e rl<s tii I lande di re ktö re ns ansv ar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret ftir att årsredovisningen upprättas och att den ger

en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen
och verkställande direktören ansvarar även fär den intema
kontroll som de bedömer är nödvändig für att upprätta en

årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen
och verkställande direktören ftir bedömningen av bolagets

ftirmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligX, om ftirhållanden som kan påverka ftirmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock
inte om styrelsen och verkställande direktören avser att
likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt altemativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti
ftir att en revision som utfärs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan

uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses

vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen
kan färväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
r identifierar och bedömer vi riskerna ftir väsentliga

felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror

på oegentligheter eller misstag, utformar och utfär
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker

och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och

ändamålsenliga ftir att utgöra en grund fär våra

uttalanden. Risken ftir att inte upptäcka en väsentlig

felaktighet till fttljd av oegentligheter är högre än für
en väsentlig felaktighet som beror på misstag,

eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, ftirfalskning, avsiktliga utelämnanden,

felaktig information eller åsidosättande av intem

kontroll.

. skaffar vi oss en frirståelse av den del av bolagets

int€rna kontroll som har betydelse ftir vår revision ftir
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med

hänsyn till omständighetema, men inte ftir att uttala

oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

o utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper

som används och rimligheten i styrelsens och

verkställande direktörens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

o drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och

verkställande direktören använder antagandet om

fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade

revisionsbevisen, om huruvida det finns någon

väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser

eller ftirhållanden som kan leda till betydande tvivel

om bolagets ftirmåga att fortsätta verksamheten. Om

vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig

osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fdsta

uppmärksamheten på upplysningama i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktom

eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifi era uttalandet om årsredovisningen. Våra

slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas

fram till datumet fär revisionsberättelsen. Dock kan

framtida händelser eller ftirhållanden göra att ett bolag

inte längre kan fortsätta verksamheten.

r utvärderar vi den övergripande presentationen,

strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland

upplysningarna, och om årsredovisningen återger de

underliggande transaktionema och händelsema på ett

sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten ftir
den. Vi måste också informera om betydelsefulla
iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.
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MAZARS

Upplysning av särskild betydelse
Nedanstående upplysning påverkar inte mina uttalanden
ovan. Som framgår av not l7 har bolagets omsättnings-
mässigt största kund valt att ta hem sin marknads-
kommunikation viket innebär att volymbaserade intäkter
och kostnader kommer att påverkas. För att stärka
likviditeten och skapa större finansiellt utrymme kommer
styrelsen färeslå årsstämman en ftireträdesemission.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utftirt
en revision av styrelsens och verkställande direktörens
färvaltning ftir Relation & Brand AB ftir år 201 8 samt av
färslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
färlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
ftirslaget i ftirvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet fiir
räkenskapsåret.

Grundfi)r uttalanden
Vi har utfärt revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i ftirhållande till
Relation & Brand AB enligt god revisorssed i Sverige och
har i öwigt fullgiort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa

krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund ftir våra uttalanden.

Styrelsens och verkstiillande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret ftir frirslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller ftirlust. Vid
ftlrslag till utdelning innefattar detta bland annat en
bedömning av om utdelningen är fÌirsvarlig med hänsyn till
de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker
ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar fiir bolagets organisation och
ftirvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska
situation och att tillse att bolagets organisation är utformad
så att bokfciringen, medelsfärvaltningen och bolagets
ekonomiska angelägenheter i öwigt kontrolleras på ett
betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den
löpande frirvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är
nödvändiga ftir att bolagets bokftiring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och fär att medelsfnirvaltningen
ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av ftirvaltningen, och
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis frir att med en rimlig grad av säkerhet kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligf avseende:
o ftiretagit någon åtgärd eller giort sig skyldig till någon

färsummelse som kan füranleda ersättningsskyldighet

mot bolaget, eller

. på något annat sätt handlat i strid med

aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av färslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller ftirlust, och därmed
vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet
bedöma om frirslaget är ftirenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti ftir att en revision som utftirs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder
eller ftirsummelser som kan friranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget, eller att ett ftirslag till dispositioner av
bolagets vinst eller färlust inte är fürenligt med
aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av färvaltningen och ftirslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller färlust grundar sig
främst på revisionen av râkenskapema. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utftirs baseras på vår
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och ftirhållanden som är
väsentliga ftir verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse ftir bolagets
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra ftirhållanden
som är relevanta ftir vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som
underlag ftir vårt uttalande om styrelsens ftirslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller färlust har vi
granskat om färslaget är ftirenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm 2019-03-19

Mazars SET Revisionsbyrå AB

Annika Larsson
Auktoriserad
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