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Fastställelseintyg

Undertecknad  styrelseledamot  i Brilliant  Future  AB intygar  härmed  dels att denna kopia  av

årsredovisningen  överensstämmer  med originalet,  dels att resultat-  och balansräkningen  fastställts  på
årsstämma  20194t-2,q  . Stämman  beslutade  också  att godkänna  styrelsens  förslag  till
resuItatdisposition.
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1(13)

Styrelsens  säte:  Stockholm

Företagets  redovisningsvaluta:  Svenska  kronor  (SEK).

Alla  belopp  redovisas,  om inte  annat  anges,  i tusentals  kronor  (Tkr).

Allmänt  om verksamheten
Brilliant  Future  AB  (fd Netsurvey  Sweden  AB)  ) hjälper  svenska  såväl  som  internationella  företag  och

organisationer  att mäta,  analysera  och  agera  på sina  kund-  och  medarbetarrelationer.  Bolaget  har  en

SaaS-lösning  för  medarbetar-  och  kundundersökningar  och  erbjuder  även  organisationsutveckIing  i

form  av analys,  ledarutveckling  samt  förändringsstöd.  Brilliant  Futures  insikter  hjälper  företag  att stärka
sina  medarbetar-  och  kundrelationer  vilket  leder  till ökad  lönsamhet  och tillväxt.

Företaget  är ett helägt  dotterföretag  till Wise  Group  AB  (publ)  (556686-3576)  med  säte  i Stockholm.

Nettoomsättning  96 531  49  389  44 405  41 595  42 142

Resultat  efter  finansiella  poster  13 857,5  3 894,0  2 300,0  1 603,0  4 022,0

Rörelsemarginal%  14,4  7,9  5,2  3,8  9,6

Balansomslutning  68 317  41 181  33 344  30 553  28 296

Avkastning  på eget  kapital  % 47,7  13,6  8,5  6,4  18,1

Soliditet%  42,6  70.5  84.2  84.4  85.4

Definitioner:  se not

Förväntad  framtida  utveckling  samt  väsentliga  risker  och  osäkerhetsfaktorer

2018  blev  ett  bra  tillväxt  år  för  bolaget  med  en klart  förbättrad  omsättning  jämfört  med  året  innan.

Tillväxten  skedde  med  nya kunder  och  merförsäljning  på befintliga  kunder.

20181anserades  det  nya  varumärket  Brilliant  och  två organisationer,  Bright  Relation  AB  och  Netsurvey

Sweden  AB,  har  transformerats  till en. Stora  insatser  har  gjorts  för  att utveckla  Brilliant  Futures  digitala
plattformar  under  2018  och  kommer  att  förtsätta  med  det  under  2019.  Med  ny funktionalitet  och

hantering  av GDPR.  En förflyttning  har  påbörjats  i syfte  att  gå från  projekt-  till produktbolag  för  att

skapa  skalbarhet  i affären.  Under  november  2018  skedde  ett  vd byte  samt  att en operativ  interims  vd
tillsattes  i februari  2019.
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Eget  kapital

Aktie-

kapital

-Vid årets  början  2 325

Omföring  till fond  för  utvecklingskostnader

Omföring  av föreg  års  vinst

Årets  resultat

Vid  åretsslut  2 325

Fond  för

Reserv-  utvecklings-  Balanserat

fond  kostnader  resultat

6259  2681  16811

7 398  -7 398

951

6 259 IO 079 IO 364
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Årets

resultat

951

Förslag  till  disposition  av företagets  vinst  eller  förlust

Styrelsen  föreslår  att  till förfogande  stående  medel:

balanserat  resultat

årets  resultat

Totalt

disponeras  för

balanseras  i ny räkning

Summa

Beloppikr

IO 364  821

52 889

10  417  710

10  417  710

10 417  710

Vad  beträffar  resultat  och  ställning  i övrigt  hänvisas  till efterföljande  resultat-  och  balansräkning  med

tillhörande  noter.
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Resultaträkning

BeloppiTkr

Nettoomsättning

Aktiverat  arbete  för  egen  räkning

Övriga  rörelseintäkter

Rörelsens  kostnader

Råvaror  och  förnödenheter

Övr'iga  externa  kostnader

Personalkostnader

Av-  och  nedskrivningar  av materiella  och

immateriella  anIäggningstiIlgångar

Övriga  rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat  från  finansiella  poster

Ränteintäkter  och liknande  resultatposter

Räntekostnader  och  liknande  resultatposter

Resultat  efter  finansiella  poster

Bokslutsdispositioner

Resultat  före  skatt

Skatt  på årets  resultat

3(i3)

Not

2

7

8

2018-01-01-

2018-12-31

96 531

3474

7

IOO 012

-13889

-17886

- 54134

-174

-27

13  902

100

-144

13 858

-13696

162

-109

2017-01-01-

2017-12-3j

49 389

555

4g  944

- 3 303

-10651

- 31 727

-355

3 908

17

-31

3 894

-2 943

951

Arets  resultat 53 951
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Balansräkning

BeloppiTkr

TILLGÅNGAR

AnIäggningstillgångar

Immateriella  anläggningstillgångar

Balanserade  utgifter  för  utvecklingsarbeten

och  liknande  arbeten

Materiella  anläggningstilIgångar

Inventarier

Summa  anIäggningstiIIgångar

0msättningstilIgångar

Kortfristiga  fordringar

Kundfordringar

Fordringar  hos  koncernföretag

Aktuell  skattefordran

Övriga  fordringar

Förutbetalda  kostnader  och  upplupna  intäkter

Summa  omsättningsttIlgångar

Not

9

10

11
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2018-12-31 2017-12-31

"i0 079

10 079

392

392

10471

2 681

2 681

238

238

2919

19 890

34 919

279

779

I 979

57 846

57 846

g 379

27 290

248

252

I 093

38 262

38 262

SUMMA  TILLGÅNGAR 68 317 41181
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Balansräkning

BeloppiTkr

EGET  KAPIT  AL  OCH  SKULDER

Eget  kapital

Bundet  eget  kapital

Aktiekapital

Reservfond

Fond  för  utvecklingsutgifter

Fritt  eget  kapital

Balanserad  vinst  eller  förlust

Årets  resultat

Summa  eget  kapital

Obeskattade  reserver

Ackumulerade  överavskrivningar

Kortfristiga  skulder

Leverantörsskulder

Skulder  till koncernföretag

Övriga  kortfristiga  skulder

Upplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter

Not

12
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2018-12-31 2017-12-31

2 325

6 259

10079

18663

10365

53

10418

29 081

2 325

6 259

2 681

1l  265

16 811

951

17 762

29 027

4 289

15419

3 955

15577

39 240

2 469

3 699

2 ffl

3 875

12 154

SUMMA  EGET  KAPIT  AL  OCH  SKULDER 68 317 41 181
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Noter

Not  I  Redovisningsprinciper

Belopp  i Tkr  om inget  annat  anges

Algmänna  redovisningsprinciper

Årsredovisningen  upprättas  i enlighet  med  årsredovisningsIagen  och  Bokföringsnämndens  allmänna
råd BFNAR  2012:1  årsredovisning  och  koncernredovisning  (K3).

Tillämpade  redovisnings-  och  värderingsprinciper  överensstämmer  med  föregående  år.

Värderingsprinciper  m  m

Om inget  annat  anges  ovan  värderas  kortfristiga  fordringar  till det  lägsta  av dess  anskaffningsvärde
och  det  belopp  varmed  de beräknas  bli reglerade.  Långfristiga  fordringar  och  långfristiga  skulder

värderas  efter  det  första  värderingstiIIfället  till upplupet  anskaffningsvärde.  Övriga  skulder  och

avsättningar  värderas  till de belopp  varmed  de beräknas  bli reglerade.  Övriga  tillgångar  redovisas  till
anskaffningsvärde  om inget  annat  anges  ovan.

Immateriella  anläggningstiIlgångar

Immateriella  anIäggningstillgångar  redovisas  till anskaffningsvärde  minskat  med  ackumulerade
avskrivningar  och eventuella  nedskrivningar.

Avskrivningar

Avskrivningsbart  belopp  utgörs  av anskaffningsvärdet  minskat  med  ett beräknat  restvärde  om detta  är

väsentligt.  Avskrivning  sker  linjärt  över  den  förväntade  nyttjandeperioden.

Företaget  tillämpar  den  s.k.  "aktiveringsmodeIIen"  avseende  internt  upparbetade  immateriella

anIäggningstillgångar.  Metoden  innebär  att  samtliga  utgifter  som  uppfyller  kriterierna  i BFNAR  2012:1
aktiveras  som  immateriell  anläggningstillgång  och  skrivs  av under  tillgångens  beräknade

nyttjandeperiod.

Den  immateriella  anläggningstillgång  som  finns  har  inte  tagits  i bruk  än och  därmed  ej börjat  skrivas  av
på.

Immateriella  anläggningstillgångar

Internt  upparbetade  immateriella  tillgångar

Balanserade  utgifter  för  utveckling  och liknande  arbeten

År

3-10

Materiella  anläggningstillgångar

Materiella  anläggningstillgångar  redovisas  till anskaffningsvärde  minskat  med  ackumulerade

avskrivningar  och eventuella  nedskrivningar.
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Avskrivningar

Avskrivning  sker  linjärt  över  tillgångens  beräknade  nyttjandeperiod  eftersom  det återspeglar  den
förväntade  förbrukningen  av tillgångens  framtida  ekonomiska  fördelar.  Avskrivningen  redovisas  som
kostnad  i resultaträkningen.

Materiella  anIäggningstillgångar
Inventarier

Utländsk  valuta

Fordringar  och skulder  i utländsk  valuta  har värderats  till balansdagens  kurs. Kursvinster  och
kursförluster  på rörelsefordringar  och rörelseskulder  redovisas  i rörelseresultatet  medan  kursvinster
och kursförluster  på finansiella  fordringar  och skulder  redovisas  som finansiella  poster.

Ersättningar  till  anställda

Ersättningar  till anställda  avser  alla typer  av ersättningar  som företaget  lämnar  till de anställda.
Företagets  ersättningar  innefattar  bland annat  löner, betald semester,  betald frånvaro,  bonus  och
ersättningar  efter  avslutad  anställning  (pensioner).  Redovisning  sker  i takt med intjänandet.
Ersättningar  till anställda  efter  avslutad  anställning  avser  avgiftsbestämda  eller  förmånsbestämda
pensionsplaner.  Som avgiftsbestämda  planer  klassificeras  planer  där fastställda  avgifter  betalas  och
det inte finns  förpliktelser,  vare sig legala  eller informella,  att betala  något  ytterligare,  utöver  dessa
avgifter.  Övriga  planer  klassificeras  som förmånsbestämda  pensionsplaner.  Företaget  har inga övriga
långfristiga  ersättningar  till anställda.  Företaget  har endast  avgiftsbestämda  pensionsplaner.  Utgifter
för avgiftsbestämda  planer  redovisas  som en kostnad  under  den period de anställda  utför  de tjänster
som ligger  till grund  för förpliktelsen.

Skatt

Total  skatt  utgörs  av  aktuell  skatt  och uppskjuten  skatt. Skatter  redovisas  i resultaträkningen,  utom då
underliggande  transaktion  redovisas  direkt  mot eget kapital  varvid tillhörande  skatteeffekt  redovisas  i
eget kapital.

Aktuell  skatt

Aktuell  skatt  avser  inkomstskatt  för innevarande  räkenskapsår  samt  den del av tidigare  räkenskapsårs
inkomstskatt  som ännu inte redovisats.  Aktuell  skatt  beräknas  utifrån  den skattesats  som gäller  per
balansdagen.

Uppskjuten  skatt
Uppskjuten  skatt  är inkomstskatt  som avser  framtida  räkenskapsår  till följd av tidigare  händelser.
Redovisning  sker  enligt  baIansräkningsmetoden.  Enligt  denna  redovisas  uppskjutna  skatteskulder  och
uppskjutna  skattefordringar  på temporära  skillnader  som uppstår  mellan  bokförda  respektive
skattemässiga  värden  för tillgångar  och skulder  samt  för övriga  skattemässiga  avdrag  eller underskott.
Uppskjutna  skattefordringar  nettoredovisas  mot uppskjutna  skatteskulder  endast  om de kan betalas
med  ett nettobelopp.  Uppskjuten  skatt  beräknas  utifrån gällande  skattesats  på balansdagen.  Effekter
av  förändringar  i gällande  skattesatser  resultatförs  i den period  förändringen  lagstadgats.  Uppskjutna
skattefordringar  reduceras  till den del det inte är sannolikt  att den underliggande  skattefordran  kommer
att kunna  realiseras  inom en överskådlig  framtid.  Uppskjuten  skattefordran  redovisas  som finansiell
anläggningstillgång  och uppskjuten  skatteskuld  som avsättning.
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Intäkter
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Det  inflöde  av ekonomiska  fördelar  som  företaget  erhållit  eller  kommer  att erhålla  för  egen  räkning

redovisas  som  intäkt.  Intäkter  värderas  till verkliga  värdet  av det  som  erhållits  eller  kommer  att
erhållas,  med  avdrag  för  rabatter.

Tjänsteuppdrag

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

För  utförda  uppdrag  till fastpris  redovisas  inkomsten  och  de utgifter  som  är hänförliga  till uppdraget

som  intäkt  respektive  kostnad  i förhållande  till uppdragets  färdigställandegrad  på balansdagen.
FärdigstäIIandegraden  fastställS  på basis  av nedlagda  kostnader.

Koncernbidrag  och  aktieägartillskott

Huvudregel  för  redovisning  av koncernbidrag  enligt  35 kap.  inkomstskattelagen  (1999:1229).

Koncernbidrag  som  erhållits/lämnats  redovisas  som  en bokslutsdisposition  i resultaträkningen.  Det
erhållna/lämnade  koncernbidraget  har  påverkat  företagets  aktuella  skatt.

Leasingavtal  där  företaget  är  leasetagare

Framtida  minimileasingavgifter  avseende  icke

uppsägningsbara  operationella  leasingavtal

Inom  ett år

Mellan  ett och  fem  år

Senare  än fem  år

Räkenskapsårets  kostnadsförda  leasingavgifter

Likvida  medel

2018-01-Oj-

2018-12-31

2017-01-01-

2017-12-31

117

195

312

3 447 2 382

Bolaget  ingår  i IikviditetsförvaItningen  för  koncernen  i form  av en cashpool,  likvida  medel  redovisas
såsom  tillgodohavande  på koncernkonto  hos moderföretaget.

Not  2 Nettoomsättning

Bolagets  verksamhetsgren  som  följs  upp  är försäljning  av kund-  och medarbetarundersökningar.

Bolaget  verkar  endast  i Sverige.  Den  försäljning  som  sker  till andra  länder  är försumbar.

Not  3 Anställda  och  personalkostnader

Medelantalet  anställda

Män

Kvinnor

Totalt

2018-01-01-

2018-12-31

22

35

57

2017-01-01-

2017-12-31

12

26

38
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Redovisning  av  könsfördelning  i företagsledningar

A- ndel  kvinnor

Styrelsen

Övriga  ledande  befattningshavare
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2018-12-31 2017-12-31

67%  33%

100%  O%

Löner  och  andra  ersättningar  samt  sociala  kostnader,  inklusive  pensionskostnader
2018-01-01-  2017-01-01-

2018-12-31  2017-12-31

-StyrelseochVD  1413  1396

Övriga  anställda  35145  20 635

Summa  36558  22031

Sociala  kostnader  '54 625  8 579

(varav  pensionskostnader)  'l ) 2 513  1 390

1 ) Av  företagets  pensionskostnader  avser  180  000  kr (f.å. 165  000  kr) företagets  VD  och  styrelse.

Not  4 Arvode  och  kostnadsersättning  till  revisorer

Ernst&Young  AB

Revisionsuppdrag

Andra  uppdrag

2018-01-01-  2017-01-01-

2018-12-31  2017-12-31

52  45

52 45

Not  5 Ränteintäkter  och  liknande  resultatposter

Ränteintäkter,  övriga

Övrigt

Summa

2018-01-01-

2018-12-31

12

88

IOO

Not  6 Räntekostnader  och  liknande  resultatposter

Räntekostnader,  övriga

Övrigt

Summa

2018-01-01-

2018-12-31

2

142

144

Not  7 Bokslutsdispositioner

- Lämnat  koncernbidrag

- Förändring  av överavskrivning

Summa

2018-01-01-

2018-12-31

13 700

-4

i3  696

2017-01-01-

2017-12-31

8

g

17

2017-01-01-

2017-12-31

1

30

31

2017-01-01-

2017-12-31

2 943

2 943
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Not  8 Skatt  på årets  resultat

Aktuell  skattekostnad/skatteintäkt

Skatt  enligt  gällande  skattesats

Avstämning  av  effektiv  skatt

Resultat  före  skatt

Skatt  enligt  gällande  skattesats

Ej avdragsgilla  kostnader

Utnyttjande  av tidigare  ej

aktiverade  underskottsavdrag

Differens

Procent

2018-01-01-

2018-12-31

-109

-1 09
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20j7-01-01-

2017-12-31

2018-Oj-01-

2018-12-31

162

- 36

- 73

-1 09

Procent

2017-01-01-

2017-12-31

Belopp

951

-209

-48

257

Not  9 Balanserade  utgifter  för  utvecklingsarbeten  och  liknande  arbeten
2018-12-31  2017-12-31

Ackumulerade  anskaffningsvärden

-Vidåretsbörjan  2681

- InterntutveckIadetiIIgångar  7398  2681

Vidåretsslut  10079  2681

Ackumulerade  avskrivningar

Vid årets  slut

Redovisat  värde  vid  årets  slut  IO 079  2 681

Not  IO Inventarier

Ackumulerade  anskaffningsvärden

-Vid årets  början

- Nyanskaffningar

-Avyttringar  och  utrangeringar

Ackumulerade  avskrivningar

-Vid  årets  början

-Återförda  avskrivningar  på avyttringar  och  utrangeringar

-Årets  avskrivning

Redovisat  värde  vid  årets  slut

2018-12-31

2 250

3 29

-473

2 106

-2 012

472

-174

-1714

392

2017-12-31

2183

67

2 250

-1 657

- 355

- 2 012

238
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Not  1 I  Förutbetalda  kostnader  och  upplupna  intäkter

Förutbetalda  hyreskostnader

Förutbetalda  pensions  och  försäkringspremier

Förutbetalda  abonnemang

Förutbetalda  leasingavgifter

Övriga  förutbetalda  kostnader

Övriga  upplupna  intäkter

/spec/

2018-12-31

895

246

435

2

1

400

I 979

2017-12-31

456

135

447

20

35

1093

Not  12 Upplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter

Förutbetalda  intäkter

Upplupna  löner

Upplupna  semesterlöner

Upplupna  sociala  avgifter  inkl löneskatt

Upplupna  konsultkostnader/utveckling

Övriga  poster

2018-12-31

g 927

946

1 684

1199

I 528

293

15  577

2017-12-31

196

418

1 088

810

1 083

2 80

3 875

Not  13 Väsentliga  händelser  efter  räkenskapsårets  slut

Under  februari  2019  tillsattes  en tillförordnad  operativ  interims  vd.

Not  14 Likvida  medel

Föijande  delkomponenter  ingårilikvida  medel:

Tillgodohavande  på koncernkonto"

2018-12-31

34 850

34 850

2017-12-31

27 228

27 228

Bolaget  ingår  i likviditetsförvaltningen  för  koncernen  i form  av cashpool.  Bolaget  har  en
checkräkningskredit  på 40 000  tkr  i koncernen.

Not  15 Koncernuppgifter

Närmast  överordnade  moderföretag  som  upprättar  koncernredovisning  i vilken  företaget  ingår  är Wise

Group  AB (publ)  (org.nr.  556686-3576)  med  säte  i Stockholm  vilket  också  är moderföretag  för  hela
koncernen.

Inköp  och  försäljning  inom  koncernen

Av bolagets  totala  inköp  och  försäljning  mätt  i kronor  avser  20%  (29%)  av inköpen  och  1 % (1 %) av
försäljningen  andra  företag  inom  hela  den  företagsgrupp  som  koncernen  tillhör.

Not  16 Ställda  säkerheter  och  eventualförpliktelser

Ställda  säkerheter

För  egna  skulder  och  avsättningar

Företagsinteckningar

Summa  ställda  säkerheter

2018-12-31

2150

2150

2017-12-31

2 150

2150
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Not  17 Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal:

Rörelseresultat/  Nettoomsättning.

Balansomslutning.'

Totala  tillgångar.

Justerat  eget  kapital:

Eget  kapital  med  tillägg  för  obeskattade  reserver  som  reducerats  med  uppskjuten  skatt.

Avkastning  på eget  kapital:

Resultat  efter  finansiella  poster  i procent  av genomsnittligt  justerat  eget  kapital.

Soliditet:

(Totalt  eget  kapital  + 78 % av obeskattade  reserver)/Totala  tillgångar.
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Revisionsberättelse

Till  bolaqsstämman  i Brilliant  Future  AB,  org.nr  556392-3332

Rapport  om årsredovisninqen

Uttalanden

Vi har utfört  en revision  av årsredovisningen  för Brilliant

Future  AB för  räkenskapsåret  2018-01-01-  2018-12-31.

Enliqt  vår  uppfattning  har  årsredovisningen  upprättats  i enlig-

het med årsredovisningslagen  och ger en i alla väsentliga

avseenden  rättvisande  bild  av Brilliant  Future  ABs  finansiella

ställninq  per  den 31 december  2018  och av dess  finansiella

resultat  för  året  enligt  årsredovisningslagen.  Förvaltnings-

berättelsen  ärförenlR)  med  årsredovisningens  övriga  delar.

Vi tillstyrker  därför  att bolagsstämman  fastställer  resultat-

räkningen  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 Brilliant  Future  AB

enligt  god revisorssed  i Sverige  och har  i övrigt  fulR)jort  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  och  verkställande  direktören  som  har  ansvaret

för  att  årsredovisningen  upprättas  och att  den ger en rätt-

visande  bild  enligt  årsredovisningslagen.  Styrelsen  och verk-

ställande  direktören  ansvarar  även  för  den interna  kontroll

som de bedömer  är nödvändig  för  att  upprätta  en årsredo-

visning  som  inte  innehåller  några  väsentliga  felaktigheter,  vare

sig dessa  beror  på oegentligheter  eller  misstag.

Vid upprättandet  av årsredovisningen  ansvarar  styrelsen  och

verkställande  direktören  för  bedömningen  av bolagets  för-

m%a att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tiJlämpligt,  om förhållanden  som kan påverka  förmågan  att

'fortsätta  verksamheten  och att  använda  antagandet  om fort-

satt  drift.  Antagandet  om fortsatt  drift  tillämpas  dock  inte  om

styrelsen  och verkställande  direktören  avser  att likvidera

bolaget,  upphöra  med verksamheten eller  inte har n%ot
realistiskt  alternativ  till  att  göra  något  av detta.

Revisorns  ansvar

Våra  mål är att  uppnå  en rimlig  grad  av säkerhet  om att  års-

redovisningen  som  helhet  inte  innehåller  några  väsentliga  fel-

aktigheter,  vare  sig  dessa  beror  på oegentligheter  eller

misstag,  och att  lämna  en revisionsberättelse  som  innehåller

våra  uttalanden.  Rimlig  säkerhet  är en t'R5g qrad  av säkerhet,

men  är ingen  garanti  för  att  en revision  som  utförs  enligt  ISA

och  qod  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 förvän-

tas påverka  de ekonomiska  beslut  som  användare  fattar  med

grund  i årsredovisnint)en.

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  felaktR)-

heteri  årsredovisningen,  vare  sig dessa  beror  på oegentlig-

heter  eller  misstag,  utformar  och  utför  gransknings-

åtgärder  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 oegentlig-

heter  är högre  än för  en väsentlig  felaktighet  som  beror  på

misstag,  eftersom  oegentligheter  kan innefatta  agerande  i

maskopi,  förfalskning,  avsiktliga  utelämnanden,  Telaktig

information  eller  åsidosättande  av intern  kontroll.

skaTfar  vi oss en förståelse  av den del av bolagets  interna

kontroll  som  har  betydelse  för  vår  revision  för  att  utforma

granskningsåtgärder  som  är lämpliga  med  hänsyn  till  om-

ständigheterna,  men  inte  för  att uttala  oss om effektivi-

teten  i den  interna  kontrollen.

utvärderar  vi lämpligheten  i de redovisningsprinciper  som

används  och rimligheten  i styrelsens  och verkställande

direktörens  uppskattningari  redovisningen  och  tillhörande

upplysningar.

drar  vi en slutsats  om lämpligheten  i att  styrelsen  och  verk-

ställande  direktören  använder  antagandet  om  fortsatt  drift

vid upprättandet  av årsredovisningen.  Vi drar  också  en

slutsats,  med grund  i de inhämtade  revisionsbevisen,  om

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  vi i revisionsberättelsen

fästa  uppmärksamheten  på  upplysningarna  i års-

redovisningen  om den väsentliga  osäkerhetsfaktorn  eller,

om  sådana  upplysningar  är otillräckliga,  modifiera  uttalan-

det  om årsredovisningen.  Våra  slutsatser  baseras  på de

revisionsbevis  som  inhämtas  fram  till  datumet  för

revisionsberättelsen.  Dock  kan framtida  händelser  eller

förhållanden  göra  att  ett  bolag  inte  längre  kan fortsätta

verksamheten.

utvärderar  vi den  övergripande  presentationen,  strukturen

och  innehållet  i årsredovisningen,  däribland  upplys-

ningarna,  och om årsredovisningen  återger  de  under

liggande  transaktionerna  och händelserna  på ett  sätt  som

ger  en rättvisande  bild.

Vi  måste  informera  styrelsen  om  bland  annat  revisionens

planerade  omfattning  och inriktning  samt  tidpunkten  för  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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Rapport  om andra  krav  enliqt  laqar  och  andra

författninqar

Uttalanden

Utöver  vår revision  av årsredovisningen  har vi även utfört  en

revision  av styrelsens  och verkställande  direktörens  förvalt-

ning för  Brilliant  Future  AB för  räkenskapsåret  2018-01-01  -

2018-12-31  samt  av förslaget  till dispositioner  beträffande

bolagets  vinst  eller  förlust.

Vi tillstyrker  att bolagsstämman  disponerar  vinsten  enligt

förslaqet  i förvaltningsberättelsen  och beviljar  styrelsens  leda-

möter  och verkställande  direktören  ansvarsfrihet  för räken-

skapsåret.

Grund  f6r  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 Brilliant  Future  AB

enligt  god revisorssed  i Sveriqe  och har i övrigt  fullgjort  vårt

yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa krav.

Vi anser  att  de revisionsbevis  vi harinhämtat  är tillräckliga  och

ändamålsenliga  som  grund  för  våra  uttalanden.

Styrelsens  och verkstäglande  direktörens  ansvar

Det är styrelsen  som har ansvaret  för förslaget  till disposi-

tioner  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,  konsoIideringsbehov,  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  så att  bokföringen,

medelsförvaltningen  och bolagets  ekonomiska  angelägenheter

i övrigt  kontrolleras  på ett betryggande  sätt.  Verkställande

direktören  ska sköta  den löpande  förvaltningen  enligt  styrel-

sens riktlinjer  och anvisningar  och bland annat  vidta  de åt-

gärder  som är nödvändiga  för  att  bolagets  bokförinq  ska full-

göras  i överensstämmelse  med  lag och  för att medels-

förvaltningen  ska skötas  på ett  betryggande  sätt.

Revisorns  ansvar

Vårt  mål 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 n%ot väsent-
ligt  avseende:

företagit  någon  åkrärö  eller  gjort  sig skyldig  till  någon  för-

summelse  som kan föranleda  ersättniru:1sskyldighet  mot
bolaget,  eller

på något  annat  sätt  handlat  i strid  med aktiebolagslagen,

årsredovisningslagen  eller  bolagsordningen.

Vårt  mål beträffande  revisionen  av förslaget  till dispositioner

av bolaqets  vinst  eller  förlust,  och därmed  vårt  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  tili  dispositioner  av bolaqets  vinst  eller  förlust  inte är

förenligt  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

förvaltningen  och Törslaget  till dispositioner  av bolagets  vinst

eller förlust  grundar  S:CI främst  på revisionen  av räken-
skaperna.  Vilka  tillkommande  granskningsåtgärder  som utförs

baseras  på vår  professionella  bedömning  med utgångspunkt  i

risk och väsentlighet.  Det innebär  att vi fokuserar  gransk-

ningen  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  vårt  uttalande

om styrelsens  förslag  till dispositioner  beträffande  bolagets

vinst  eller  förlust  har  vi granskat  om förslaget  är förenligt  med

aktiebolagslagen.

Ernst  & Young  AB

Beata  Lihammar

Auktoriserad  revisor
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