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Styrelsen och verkställande direktören för SEVAB Energiförsäljning AB avger följande årsredovisning 
för räkenskapsåret 2020. 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp 
i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 

Förvaltningsberättelse 

Information om verksamheten 
Bolagets verksamhet består i att bedriva handel med energi och energitjänster. 

Ägarförhållanden 
Bolaget ägs till 100% av Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB (ESEF), 556964-8727, som i sin tur ägs 
till 63% av Eskilstuna Energi och Miljö AB (EEM), 556458-1907, och till 37% av SEVAB Strängnäs 
Energi AB (SEVAB), 556527-5764. 

Företaget har sitt säte i Eskilstuna. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Elförsäljningen har under året uppvisat en lägre levererad energivolym än föregående år vilket berodde 
på mildare väder samt en effekt av covid-19. Det var även sjunkande elpriser under 2020 jämfört mot 
2019. 

Intäkterna uppgick till 68,8 (96,0) Mkr. 

Resultatet efter finansiella poster var 4,2 (3,9) Mkr, vilket innebar en resultatförbättring med 0,3 Mkr. 

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Fortsatt hård konkurrens kännetecknar elmarknaden och förväntas fortsätta i framtiden. Konkurrensen 
förväntas särskild hög under de närmaste åren inför övergången till elhandlarcentrisk modell. Tidpunkten 
för denna förändring är dock oklar. 

Risker 
Bolagets verksamhet är exponerad för ett flertal risker. Nedan beskrivs de mest väsentliga riskerna. 
Riskerna hanteras enligt riskpolicy fastställd av bolagets styrelse. 

Kreditrisk 
Uppstår i transaktioner med kunder och definieras som risken att motparten inte fullgör sina åtaganden. 
Kreditrisken hanteras genom systematisk kreditbedömning. 

Elprisrisk 
På grund av förändringar i marknadspris på den el som säljs till kund. Risken hanteras genom 
kontinuerlig prissäkring. 
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Volymrisk 
I elförbrukningen innebär risken att inköpta volymer ej överensstämmer med förbrukade volymer. 
Bolaget hanterar risken genom att riskminimera och förbättra prognoser över förbrukning av el. 

Ekertifikat 
Krävs för elförsäljning. Dessa upphandlas i takt med levererad och framtida kontrakterad elleverans. 

Flerårsöversikt (tkr) 2020 2019 2018 2017 2016 
Nettoomsättning 68 856 96 021 97 113 71 909 74 417 
Resultat efter finansiella poster 4 210 3 971 -712 1 031 698 
Balansomslutning 21 202 30 295 39 083 26 811 59 239 
Soliditet (%) 15,4 9,1 15,1 15,4 5,0 
Avkastning på totalt kap. (%) 19,9 13,2 -1,7 4,1 1,3 
Avkastning på eget kap. (%) 128,7 143,7 -12,1 25,0 23,7 

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper. 

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 

balanserad vinst 
årets vinst 

disponeras så att 
till aktieägare utdelas (25 kronor per aktie) 
i ny räkning överföres 

364 435 
506 253 
870 688 

500 000 
370 688 
870 688  

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt 
följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. 
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Resultaträkning Not 2020-01-01 2019-01-01 

tkr -2020-12-31 -2019-12-31 

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 2 68 856 96 021 
Övriga rörelseintäkter 3 172 

68 859 96 193  

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter -54 784 -80 933 
Övriga externa kostnader 3 -9 862 -11 263 

-64 646 -92 196 
Rörelseresultat 4 4 213 3 997 

Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 4 
Räntekostnader och liknande resultatposter -3 -30 
Resultat efter finansiella poster 4 210 3 971 

Bokslutsdispositioner 5 -3 560 -4 140 
Resultat före skatt 650 -169 

Skatt på årets resultat 6 -144 36 
Årets resultat 506 -133 
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Balansräkning 
tkr 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 

Not 2020-12-31 2019-12-31  

Uppskjuten skattefordran 2 142 
2 142 

Summa anläggningstillgångar 2 142 

Omsättningstillgångar 

Varulager m in 
Lager av elcertifikat 1 1 664 

11 664 

Kortfristiga fordringar 
Fordringar hos Eskilstuna kommun 13 172 6 950 
Aktuella skattefordringar 62 62 
Övriga fordringar 7 410 21 978 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 545 499 

21 189 29 489 

Summa omsättningstillgångar 21 200 30 153 

SUMMA TILLGÅNGAR 21 202 30 295 
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Not 2020-12-31 2019-12-31  

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 

8, 9 

Aktiekapital 2 000 2 000 
Reservfond 400 400 

2 400 2 400 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust 364 497 
Årets resultat 506 -133 

870 364 
Summa eget kapital 3 270 2 764 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 6 709 10 447 
Skulder till koncernföretag 3 738 5 012 
Övriga skulder 872 3 717 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 6 613 8 355 
Summa kortfristiga skulder 17 932 27 531 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 21 202 30 295 
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Rapport över förändringar i eget kapital 
tki 

Bundet eget kapital 
Aktie- Bundna 

kapital reserver 

Fritt eget kapital 
Balanserat Summa 

resultat eget kapital 

Ingående eget kapital 2019-01-01 2 000 400 3 497 5 897 

Utdelning -3 000 -3 000 
Årets resultat -133 -133 

Utgående eget kapital 2019-12-31 2 000 400 364 2 764 

Årets resultat 506 506  

Utgående eget kapital 2020-12-31 2 000 400 870 3 270 
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Noter 
tkr 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Intäktsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i 
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter 

Finansiella instrument 
Derivatinstrument för säkring av energipris 
Finansiella kontrakt avseende prissäkring på energi avräknas till spotpriser och resultatredovisas i takt 
med att leverantörsfakturor avseende säkrade leveranser redovisas i balansräkningen. 

Kundfordringar/kortfristiga fordringar 
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som 
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 

Låneskulder och leverantörsskulder 
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid 
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet 
och det belopp som ska återbetalas. 

Varulager 
Innehav av elcertifikat anses utgöra lager. Vid årets utgång  firms  5 516 st omsättningsbara elcertifikat i 
bolagets ägo. 
Köpta elcertifikat värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadspris på balansdagen. 
Kostnaden för kvotplikten redovisas som kortfristig skuld. Värdering har skett i enlighet med 
anskaffningen av elcertifikat för att uppfylla kvotplikten. 

Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter 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. 
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Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. 
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod 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. Uppskjuten 
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga 
överskott. 

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna 
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver. 

Nyckeltalsdefinitioner 
Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 

Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter. 

Balansomslutning 
Företagets samlade tillgångar. 

Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning. 

Avkastning på totalt kap. (%) 
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen. 

Avkastning på eget kap. (%) 
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver 
med avdrag för uppskjuten skatt). 
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Uppskattningar och bedömningar 
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens 
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen 
görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, 
som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de 
redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det 
verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden 
ses över regelbundet. 

Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna 
innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder 
under nästa räkenskapsår. 

Not 2 Nettoomsättningens fördelning 
2020 2019  

Nettoomsättningen per intäktsslag 
Elintäkter 68 583 
Övrigt 273 

68 856 

96 021 

96 021 

Not 3 Arvode till revisorer 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att 
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 

ICPMG 
Revisionsuppdrag 

PwC 
Revisionsuppdrag 

Not 4 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i 
koncernen 
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i 
koncernen 

2020 2019 

45 45 
45 45 

0 63 
0 63 

2020 2019 

15,00 % 16,00 % 

0,00 % 0,00 % 



SEVAB Energiförsäljning AB 10 (13) 
Org.nr 556527-5772 

Not 5 Bokslutsdispositioner 
2020 2019 

Lämnat koncernbidrag -3 560 
-3 560 

-4 140 
-4 140 

Not 6 Aktuell och uppskjuten skatt 
2020 2019  

Skatt på årets resultat 
Aktuell skatt 0 0 
Justering avseende tidigare år -4 0 
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -140 36 
Totalt redovisad skatt -144 36 

Avstämning av effektiv skatt 

Procent 

2020 

Belopp Procent 

2019  

Belopp 
Redovisat resultat före skatt 650 -169 

Skatt enligt gällande skattesats 21,40 -139 21,40 36 
Ej avdragsgilla kostnader 21,40 -1 21,40 -1 
Ej skattepliktiga intäkter 0,00 0 21,40 1 
Redovisad effektiv skatt 21,55 -140 21,40 36 

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
2020-12-31 2019-12-31 

Upplupna intäkter 
Övriga poster 

513 481 
32 18 

545 499  

Not 8 Antal aktier och kvotvärde 

Namn 
SEVAB Energiförsäljning AB 

Antal Kvot- 
aktier värde 
20 000 100 
20 000 
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Not 9 Disposition av vinst eller förlust 
2020-12-31  

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: 

balanserad vinst 364 
årets vinst 506 

871 

disponeras så att 
till aktieägare utdelas (25 kronor per aktie) 500 
i ny räkning överföres 371 

871 

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
2020-12-31 2019-12-31 

Upplupna kostnader för inköpt el 6 499 8 137 
Övriga poster 114 218 

6 613 8 355 

Not 11 Eventualförpliktelser 
2020-12-31 2019-12-31 

Eventualförpliktelser 0 0 
0 0 

Not 12 Ställda säkerheter 
2020-12-31 2019-12-31 

Ställda säkerheter 0 0 
0 0 

Not 13 Uppgifter om moderföretag 

Moderföretag i den minsta koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är 
Eskilstuna Energi och Miljö AB med organisationsnummer 556458-1907 med säte i Eskilstuna. 

Moderföretag i den största koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är 
Eskilstuna Kommunföretag AB med organisationsnummer 556531-7293 med säte i Eskilstuna. 
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Not 14 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut. 
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse. 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2021- 

Susann Eriksson 
Auktoriserad revisor 
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Till bolagss ämman i SEVAB Energiförsäljning AB, org. nr 556527-5772 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för SEVAB Energiförsäljning AB för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av SEVAB Energiförsäljning ABs finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året 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 SEVAB Energiförsäljning AB 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 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 några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 

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 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 granskningsåtgärder 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 åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar 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 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

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. 

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 årsredovisningen. 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 på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 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 upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande 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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KPMG AB 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för SEVAB 
Energiförsäljning AB för år 2020 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. 

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 SEVAB Energiförsäljning AB 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 

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 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 mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets 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  

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 
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 på ett betryggande sätt. 

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets 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 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder 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 vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen 
för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Västerås den  11/5 cp(-ti  1 2,031 

Susann Eriksson 

Auktoriserad revisor 
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