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Förvaltningsberättelse 

Information om verksamheten 

Bolaget och de senaste detaljerna om verksamheten finns tillgängligt på bolagets hemsida 
www.elementica.se   

Koncern- och ägarförhållanden: 

Bolaget Elementica Data Center  Construction  AB (pub!) är ett publikt men ännu onoterat bolag 
som ägs till 72,73% av Bahnhof AB(publ), och till 27,27% av omkring 1 500 övriga ägare. Bolaget 
har sitt säte i Stockholm. 

Elementica är ett publikt bolag men onoterat. Det innebär att det i dagsläget inte finns någon handel 
på börsen. Förutsättningar för en notering på publik börsplats saknas, och kommer i sin tur att 
orsaka dubbla kostnader i administration och overhead. Styrelsen har därför inlett sonderingar för 
att undersöka möjligheten att avyttra bolaget i sin helhet till huvudägaren Bahnhof AB(publ). En 
sökbar aktiebok finns tillgänglig på bolagets hemsida elementica.se  

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Elementica konstruerar och driftar datahallar, där affärsidén är att sälja överskottsvärme från 
datahallar till energibolag (som sedan kan nyttja denna i fjärrvärmenät för att värma upp bostäder). 

Under 2018 har insatserna koncentrerat sig på att åstadkomma förvärv av den för fastigheten 
avsedda platsen, Starkströmmen 1, i Stockholms innerstad, samt därtill tillhörande bygglov. I 
december genomfördes förvärvet av fastigheten för en köpeskilling om 22,5  Mk,  finansieringen är 
genomförd både med egna medel och lån. 

Förväntad framtida utveckling: 

Marknaden för stora datacenter växer på global basis. Det som är avgörande för globala molnjättar 
är dels att kunna tillgodose en god infrastruktur för anläggningar (med säker elförsörjning) och att 
samtidigt kunna ha så låga energikostnader som överhuvudtaget är möjligt. En alltmer viktig faktor 
är också att kunna erbjuda tjänster som har en grön profil. 

Det innebär att IT tjänster (som står för stora delar av energikonsumtionen) måste anpassas till att 
bli klimatpositiva och helt koldioxidneutrala. Bolagets bedömning är här att en ny typ av 
anläggning här kan möta dessa behov. En lyckad etablering av anläggning kan innebära stora 
ekonomiska vinster. 

De skattemässiga förhållandena att driva svenska datacenter har tyvärr försämrats under 2018. Det 
beror på en tolkning av skatteverket som i princip missgynnar samtliga svenska aktörer, men istället 
gynnar utländska globala aktörer (främst stora amerikanska molnjättar som Facebook, Google och 
Amazon) på svensk mark. De senare är skattebefriade avseende energiskatten, trots att det driver 
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verksamhet i Sverige (medan svenska datacenter inte är skattebefriade). För närvarande pågår en 
tvist om detta, som också berör ett stort antal andra svenska aktörer verksamma med datahallar. 

Riskfaktorer: 

Försäljningsarbetet att i förväg skapa kundunderlag till datahallen har mött svårigheter. 
Bedömningen nu är att vi sannolikt kommer att behöva presentera en mer fårdig lösning gentemot 
kunder, sannolikt också genom att förvärva byggklar mark, eller på annat sätt, säkra ensamrätt till 
några utvalda platser i storstadsområdena. För att sen realisera själva datahallen kommer det med 
säkerhet krävas ytterligare kapital. Samtidigt bedömer vi att det i ett potentiellt fastighetsförvärv 
även finns en underliggande säkerhet i en sån gran 

Mot bakgrund av försämrade skattemässiga villkor, som ensidigt gynnar utländska aktörer på 
svensk mark, bedömer vi att risken ökat för projektet. Att ensidigt notera ett bolag som i sin tur 
skulle kräva egen styrelse, ledning, operationella kostnader m.m. utanför huvudägaren Bahnhof AB 
(publ) ter sig svårgörligt. 

Det är fortfarande möjligt att realisera projektet, men inriktningen måste bli en annan och drivas 
mot ett håll som istället fokuserar på molntjänster, snarare än vad anläggningen var tänkt för från 
början. Det ter sig mer naturligt att driva inom huvudägarens Bahnhofs verksamhetsområde 
eftersom det där finns större synergieffekter. 

Styrelsen kommer mot bakgrund av förändrade förutsättningar därför föreslå en tänkbar försäljning 
av bolaget till Bahnhof AB (publ). 

Flerårsjämförelse 

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. 

2018 2017 2016 2015 2014  

Nettoomsättning tkr 
Resultat efter finansiella poster tkr -259 -214 -213 -232 -66 
Balansomslutning tkr 37 246 22 501 22 715 25 834 4 092 
Soliditet % 58,2 97,5 97,6 87,1 4,6 
Avkastning på totalt kapital % neg neg neg neg neg 
Avkastning på eget kapital % neg neg neg neg neg 

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 
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Förändring av eget kapital 

kapital 
Aktie-utvecklingsk 

Fond för 

ostnader 

Över- 
kurs- 
fond 

Övrigt 
fritt eget 

kapital 

Summa 
eget 

kapital 
Eget kapital 2017-12-31 550 000 2 948 109 21 950 000 -3 519 476 21 928 633 
Avsättning till fond för 
utvecklingskostnader 546 825  -546 825 
Årets resultat -258 848 -258 848 

Eget kapital 2018-12-31 550 000 3 494 934 21 950 000 -4 325 149 21 669 785  

Aktiekapitalet består av 2000000 st A-aktier och 9000000 st B-aktier. 

Villkorat aktieägartillskott 
Aktieägarna har lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt 200 tkr (200 tkr). 

Förslag till vinstdisposition 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

Överkursfond 
Balanserade vinstmedel 
Årets förlust 

 

21 950 000 
-4 066 301 

-258 848 

 

kronor 17 624 851  

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras så att 

i ny räkning överförs 17 624 851 

kronor 17 624 851  

Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång 
framgår i övrigt av efterföljande resultaträkning och balansräkning med noter. 
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Resultaträkning 

Nettoomsättning 

Rörelsens kostnader 

Not 2018 

- 

2017 

- 

Övriga externa kostnader 3 -53 788 -27 193 
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -186 567 -186 567 

Summa rörelsens kostnader -240355 -213760 

Rörelseresultat -240 355 -213 760  

Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter - 2 
Räntekostnader och liknande resultatposter 4 -18 493 - 

Summa resultat från finansiella poster -18493 2 

Resultat efter finansiella poster -258 848 -213 758 

Årets förlust -258 848 -213 758 
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Balansräkning 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Not 2018-12-31 2017-12-31 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5 1 103 856 1 290 424 
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 6 122 030 

1 225 886 1 290 424 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 7 22 300 000 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 8 3 554 934 3 008 109 

25 854 934 3 008 109 

Summa anläggningstillgångar 27 080 820 4 298 533 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Övriga kortfristiga fordringar 251 471 340 857 

Kassa och bank 9 914 158 17 844 789 

Summa omsättningstillgångar 10 165 629 18 185 646 

Summa tillgångar 37  246 449 22  484 179 
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Balansräkning 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Not 2018-12-31 2017-12-31 

Aktiekapital 550 000 550 000 
Fond för utvecklingsutgifter 3 494 934 2 948 109 

4 044 934 3 498 109  

Fritt eget kapital 
Överkursfond 21 950 000 21 950 000 
Balanserad vinst eller förlust -4 066 301 -3 305 718 
Arets förlust -258 848 -213 758 

17 624 851 18 430 524 

Summa eget kapital 21 669 785 21 928 633 

Långfristiga skulder 
Skulder till koncernföretag 9 15 018 493 

- 

Summa långfristiga skulder 15 018 493 0 
- 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 2 625 - 
Skulder till koncernföretag 9 530 546 530 546 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 25 000 25 000 

Summa kortfristiga skulder 558 171 555 546 

Summa eget kapital och skulder 37 246 449  22 484 179 
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan. 

Intäkter 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att 
tillgodogöras koncernen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Följande kriterier måste 
också uppfyllas innan intäkter redovisas: 

Försäljning av varor 
Intäkten redovisas när de väsentliga riskerna och fördelarna som förknippas med äganderätten till 
varorna har övergått till köparen och när intäktsbeloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Försäljning av tjänster - löpande räkning 
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och 
material levereras till eller förbrukas. 

Inkomstskatt 
Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i 
resultaträkningen utom då en underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även 
tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. 
Aktuella skattefordringar och skatteskulder respektive uppskjutna skattefordringar och 
skatteskulder kvittas i de fall det finns en legal kvittningsrätt. 

Aktuell skatt  
Aktuell skatt är skattekostnaden för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga 
resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt 
värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen 
och nuvärdesberäknas inte. 

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd 
av tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skatt beräknas med hjälp av 
balansräkningsmetoden på samtliga temporära skillnader, dvs.skillnader mellan de redovisade 
värdena för tillgångar och skulder och deras skattemässiga värden samt skattemässiga underskott. 
Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver. 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar  
Immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade av- 
och nedskrivningar. 
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Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas alctiveringsmodellen. Det innebär att utgifter 
som uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående 
förutsättningar är uppfyllda: 
-Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så den kan användas 
eller säljas. 
-Förutsättningarna finns för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången. 
-Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida 
ekonomiska fördelar. 
-Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonmiska och andra resurser för att fullfölja 
utveckligen och för att använda eller sälja den immateriela anläggningstillgången. 
-De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. 

Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat 
med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad 
immateriell anläggningstillgång utgörs av samtliga direkt hänförbara utgifter. 

Avskrivningar 
Avskrivning av det avskrivningsbara beloppet görs linjärt över den beräknade nyttjandeperioden. 
Avskrivning påbörjas när tillgången kan användas. Nyttjandeperioden omprövas per varje 
balansdag. Följande nyttjandeperioder används: 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 10 år 

Framtagande av ett modulärt datahallskoncept skrivs av på 10 år. Avskrivningstiden motiveras av 
att konceptet har en livslängd över 10 år. 

Nedskrivningar - immateriella anläggningstillgångar 
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess 
redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. 
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och 
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärde beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som 
tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när det avyttras eller utrangeras. 
Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar 
av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast 
om skäl som låg till grund för beräkning av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har 
förändrats. 

Likvida medel 
Likvida medel består av kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra 
kreditinstitut och andra kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan omvandlas till känt belopp och 
som är utsatta för obetydlig risk för värdefluktuationer. Sådana placeringar har en löptid på 
maximalt tre månader. 
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Eget kapital 
Eget kapital i företaget består av följande poster: 
Aktiekapital som representerar det nominella värdet för emitterade och registrerade aktier. 
Fond for utvecklingskostnader består av upparbetat eget arbete avseende utvecklingsarbete. 
Nyemission under registrering som representerar det nominella värdet samt överkurs för 
nyemitterade men ej registrerade aktier. 
Överkursfond består av den del av nyemissionspriset som överstiger kvotvärdet per aktie 
Balanserad vinst/Ansamlad förlust , dvs, alla balanserade vinster/förluster och aktierelaterade 
ersättningar för innevarande och tidigare perioder samt förvärv av egna aktier. Här ingår också 
reserver för finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning och kassaflödessäkringar som 
innehåller vinster och förluster relaterade till dessa typer av finansiella instrument. Transaktioner 
med Företagets ägare, såsom aktieägartillskott och utdelningar, redovisas separat i eget kapital. 
Utdelningar som ska betalas ingår i posten Övriga skulder när utdelningarna har godkänts på en 
bolagsstämma före balansdagen. 

Uppgifter om moderföretag 
Moderföretaget, i den största koncern där Elementica Data Center  Construction  AB (pub!) är 
dotterföretag och koncernredovisningen upprättas, är K.N.  Telecom  AB, org nr 556636-9574, med 
säte i Stockholm. 

Nyckeltalsdefinitioner 

Soliditet 

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till 
balansomslutningen. 

Avkastning på eget kapital 

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag 
för uppskjuten skatt). 

Not 2 Uppskattningar och bedömningar 

Elementica Data Center  Construction  AB (pub!) gör uppskattningar och bedömningar om 
framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, 
definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden 
som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och 
skulder under nästkommande år behandlas i huvuddrag nedan. 

Nyttj andeperioder för avskrivningsbara tillgångar 
Per varje balansdag görs en genomgång av gällande bedömningar av nyttjandeperioder för 
avskrivningsbara tillgångar. Osäkerheten i dessa bedömningar beror på teknisk inkurans som kan 
förändra användningen. 
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Not 3 Ersättning till revisorerna 

2018 2017 

KPMG 
Revisionsuppdraget 17 826 17 107 

Summa 17 826 17 107 

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter 

2018 2017 

Koncerninterna räntor -18 493 
- 

Summa -18493 0 _ 

Not 5 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 

2018 2017 

Ingående anskaffningsvärden 2 015 672 2 015 672 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 015 672 2 015 672 

Ingående avskrivningar -725 249 -538 681 
Arets avskrivningar -186 567 -186 567 

Utgående ackumulerade avskrivningar -911 816 -725 248 

Utgående restvärde enligt plan 1 103 856 1 290 424 

Not 6 Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 

2018 2017 

Utgående lämnade förskott 0 - 0 
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Not 7 Byggnader och mark 

12(14) 

2018 2017 

Inköp 22 300 000 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 22 300 000 0 

- 

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 

Ingående ackumulerade uppskrivningar 
Årets förändringar 

- - 

Utgående ackumulerade uppskrivningar 0 0 

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 
_ 

Utgående restvärde enligt plan 22 300 000 0 _ 

Avser inköp av mark i Starkströmmen 1 

Not 8 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 

2018 2017 

Ingående nedlagda kostnader 3 008 109 1 954 071 
Under året nedlagda kostnader 546 825 1 054 038 

Utgående nedlagda kostnader 3 554 934 3 008 109 

Avser nedlagda kostnader i fastigheten Starkströmen 

."---,-----,...-, 
/ 
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Not 9 Transaktioner med närstående 

2018 2017  
Uppgifter om moderföretaget 
Moderföretag i den största koncern där Elementica Data Center  Construction  AB (publ) är 
dotterföretag och koncernredovisning upprättas är K.N.  Telecom  AB, 556636-9574, Stockholm. 
Moderföretag i den minsta koncern där Elementica Data Center Constuction AB (publ) är 
dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Bahnhof AB (publ), 556519-9493, Stockholm 

Inköp och försäljning mellan koncernföretag 
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag. 
Inköp (%) 
Försäljning (%) 

Lån från närstående 

Lån från Bahnhof AB Publ och K.N.  Telecom  AB: 
Ingående balans 530 546 530 546 
Erhållna lån 15 018 493 
Amortering 

Utgående balans 15 549 039 530 546 

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

2018-12-31 2017-12-31 

Övriga poster 25 000 25 000 

Summa 25 000 25 000 
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2019-05-15 för fastställelse. 

Stockholm 2019-03-29 

Andreas Norman 
Ordförande _ 

Jon Karlung 
Verkställande direktör 

Anna Ahr 

Eric Hasse qvist 

Vår revisionsberättelse har lämnats  24S q  - C`-f-

KPMG AB 

Torbjörn Sjöström 
Auktoriserad revisor 
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Till bolagsstämman i Elementica Data Center  Construction  AB (publ), org. nr 556715-9495 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Elementica Data Center  Construction  AB (publ) för är 2018. 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Elementica Data Center  Construction  AB (publ)s finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat för äret 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on  Auditing  (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Elementica Data Center  Construction  AB (publ) enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller nägra 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror  pä  oegentligheter eller 
misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan 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 alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Vära 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 för 
att en revision som utförs 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 förväntas 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: 

— identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsätgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller äsidosättande av intern kontroll. 

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsätgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av ärsredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vii 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten  pä  upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras  pä  de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhällanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen äterger de underliggande transaktionerna och 
händelserna  pä  ett sätt som ger en rättvisande bild. 

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver var revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Elementica 
Data Center  Construction  AB (publ) för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Revisionsberättelse Elementica Data Center  Construction  AB (publ), org. nr 556715-9495, 2018 1 (2) 



KPMG AB 

Torbjörn Sjöström 

Auktoriserad revisor 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Elementica Data Center  Construction  AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig 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 för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
organisation är utformad  sä  att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras  pä  ett 
betryggande sätt. 

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas  pä  ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Värt mäl beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

— företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

— på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mäl beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed värt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Borlänge den 7 april 2019  

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 förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst  pä  revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsätgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för värt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 
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