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Förvaltningsberättelse 

Styrelsen och VD för Dividend  Sweden  AB, 556939-8752, får härmed avge årsredovisning för 2020. 

Allmänt om verksamheten 
Dividend  Sweden  AB har som affärsidé att investera i andra mindre, listade företag samt bistå med 
tjänster kring ägarspridningar och finansieringslösningar, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som 
långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar. 

Bolaget bedriver verksamheten från förhyrda lokaler i Stockholm. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Det gångna året 2020 var ett märkligt år med den pandemi som bröt ut i början av året. Denna spridning 
av coronaviruset påverkade Dividend  Sweden  främst under slutet av första kvartalet och början andra 
kvartalet, då börserna runt om i världen föll kraftigt och det fanns en stor osäkerhet kring utvecklingen, 
vilket påverkade möjligheterna till kapitalanskaffningar och företagsaffärer negativt. I takt med att de flesta 
länder påbörjade omfattande stödåtgärder har börserna återhämtat sig betydlig och i många fall noterat 
nya högsta nivåer, så även i Stockholm. Sett över 2020 som helhet har inte coronapandemin påverkat 
utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat i någon större utsträckning. 

Under året har Dividend  Sweden  delat ut tre bolag till sina aktieägare: Ambia, Willak och Imsys till ett 
värde om ca 7,5 MSEK, vilket motsvarar ca 0,20 kr/aktie. Därutöver har avtalats om utdelningar av Kiliaro, 
Hästkällaren och INBooks som avses genomföras under 2021. Efter de genomförda utdelningarna under 
2020 uppgår bolagets substansvärde per aktie till 1,75 kr den 31 december. 

Resultatmässigt var 2020 bra, med en vinst om 10,6 MSEK för helåret. Förbättringen av resultatet har 
skett trots att några bolag i portföljen haft ett kursmässigt svagt år, vilket dragit ned resultatet med ca 3,5 
MSEK. 

Under 2020 uppstod möjligheten att rikta en nyemission till ett fåtal investerare med intresse för Dividend 
Sweden.  Bolaget ansåg att detta var ett bra sätt att ytterligare stärka balansräkningen. Likviditeten har 
förbättrats, lån har avbetalats, inklusive återstoden av den konvertibel som funnits utestående. Soliditeten 
uppgår till ca 87% på balansdagen. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång. 

Flerårsöversikt 
2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Belopp i kr 
2016-12-31 

Nettoomsättning 108 696 851 61 922 348 113 350 504 59 261 687 58 714 152 
Resultat efter finansiella poster 10 626 768 -9 727 630 -10 844 976,0 -6 737 010,0 13 188 059,0 
Vinstmarginal, % 

   

n/a n/a n/a 23 
Soliditet 

 

87,1 

 

84,0 77,4 91,1 74,7 

Definitioner: se not 
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Ägarförhållanden 
Namn Antal A-aktier Antal B-aktier Innehav % 

2(13) 

Röster % 
Montana  Sweden  AB 

 

6 822 334 15,1 14,1 
Crafoord  Capital  Partners AB 

 

6357598 14,1 13,1 
Johan Markensten 

 

4 671 919 11,6 10,8 
Capensor  Capital  AB 373332 

 

0,9 8,6 
BGL Management AB 

 

3 442 585 8,6 7,9 
Pronator  Invest  AB 

 

2 571 347 6,4 5,9 
LMK Forward AB 

 

2 463 000 6,1 5,6 
Övriga, ca 4 000 ägare 

 

18 389 743 37,2 34 

Totalt 373 332 44 718 526 100 100 

Risker 

Finansiell riskhantering 
Bolaget har en av styrelsen godkänd policy för placeringar och risker vad avser storlek på investeringar 
och riskexponering. 

Valutarisk 
Bolagets verksamhet sker i Sverige och de investeringar som görs sker i Svenska värdepapapper. För de 
fall en investering sker i annan valuta än svenska kronor gör en bedömning om valutasäkring ska göras i 
det enskilda fallet. 

Ränterisk 
De korta finansieringslösningar som Dividend  Sweden  investerar i sker till i förväg fastställd ränta. 

Prisrisk 
Bolaget investerar i finansiella instrument. Det kan ej uteslutas att prisutvecklingen på dessa utvecklas på 
ett sätt som påverkar bolagets resultat negativt, såväl som positivt. Då detta är bolagets kärnverksamhet, 
är det dock en av de kalkylerade risker som skapar avkastning till bolaget. 

Kreditrisk 
I de investeringar som sker i aktier och andra finansiella instrument finns en kreditrisk som är en del av 
bolagets verksamhet. Vid investeringsbeslut är kreditrisken en parameter som utvärderas. 

Likviditetsrisk 
De aktier och värdepapper bolaget investerar i är till största del listade på en svensk marknadsplats och i 
regel omsättningsbara med relativt kort tidshorisont. Tillfällen med sämre likviditet i marknaden 
förekommer och denna risk är en del som övervägs vid investeringsbeslut. 



Dividend Sweden AB 3(13) 

556939-8752 

Resultatdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 56 281 021, disponeras enligt följande: 

 

Belopp i kr 
Utdelning, [45 091 858 * 0,05 kr/aktie] -2 254 593 
Balanserat resultat -51 943 991 
Överkursfond 97 598 244 
Årets resultat 10 626 768 

Summa 54 026 428 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 54 026 428 kr överförs i ny räkning. 

   

Vad beträffar bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning 
med tillhörande noter. 
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Belopp i kr Not 2020-01-01- 
2020-12-31 

2019-01-01-

 

2019-12-31 

Nettoomsättning 3 108 696 851 61 922 348 

  

108 696 851 61 922 348 

Rörelsens kostnader 

   

Inköp värdepapper 

 

-104 157 212 -80 067 890 
Övriga externa kostnader 4 -5 863 755 -6 819 101 
Personalkostnader 5 -300 105 -270 290 

Rörelseresultat 

 

-1 624 221 -25 234 933 

Resultat från finansiella poster 

   

Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 14 853 734 20 190 871 
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -2 602 745 -4 683 568 

Resultat efter finansiella poster 

 

10 626 768 -9 727 630 

Resultat före skatt 

 

10 626 768 -9 727 630 

Årets resultat 

 

10 626 768 -9 727 630 
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Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 

      

Andra långfristiga fordringar 

 

59 300 

 

59 300 

  

59 300 

 

59 300 

Summa anläggningstillgångar 

 

59 300 

 

59 300 

Omsättningstillgångar 

      

Varulager mm 

      

Värdepapperslager 81 354 877 64 194 285 

 

81 354 877 64 194 285 

Kortfristiga fordringar 

      

Kundfordringar 2 193 500 9 617 485 
Aktuell skattefordran 

 

28 176 

 

28 176 
Övriga fordringar 5 126 271 5 640 249 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

     

1 

 

7 347 947 15 285 911 

Kassa och bank 1 778 861 1 014 346 

Summa omsättningstillgångar 90 481 685 80 494 542 

SUMMA TILLGÅNGAR 90 540 985 80 553 842 
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Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

       

Eget kapital 10 

      

Bundet eget kapital 

       

Aktiekapital 

 

22 545 931 17 545 931 

  

22 545 931 17 545 931 

Fritt eget kapital 

       

Överkursfond 

 

97 598 244 94 598 244 
Balanserad vinst eller förlust 

 

-51 943 991 -34 764 657 
Årets resultat 

 

10 626 768 -9 727 630 

  

56 281 021 50 105 957 

Summa eget kapital 

 

78 826 952 67 651 888 

Kortfristiga skulder 

       

Leverantörsskulder 

  

29 772 

 

55 254 
Övriga kortfristiga skulder 

 

11 624 261 12 781 699 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

  

60 000 

 

65 001 

  

11 714 033 12 901 954 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 

90 540 985 80 553 842 

Förändring av eget kapital 

 

Aktiekapital överkurs fond 

Balanserad 
vinst inkl. 

årets resultat 
Summa 

eget kapital 
Belopp vid årets ingång 2020-01-01 17 545 931 94 598 244 -44 492 287 67 651 888 
Vinstdisposition enligt bolagsstämma 

            

-Utdelning till aktieägarna 

      

-7 451 704 -7 451 704 
Nyemission 5 000 000 3 000 000 

   

8 000 000 
Årets resultat 

      

10 626 768 10 626 768 
Belopp vid årets utgång 2020-12-31 22 545 931 97 598 244 -41 317 223 78 826 952 
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Kassaflödesanalys 

Belopp i kr Not 
2020-01-01- 
2020-12-31 
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2019-01-01-

 

2019-12-31 

Den löpande verksamheten 

      

Resultat efter finansiella poster 10 626 768 -9 727 630 

 

10 626 768 -9 727 630 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 

10 626 768 -9 727 630 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 

      

Ökning(-)/Minskning (+) av lager värdepapper -17 160 592 38 324 391 
Ökning(-)/Minskning (A-) av rörelsefordringar 7 937 963 -6 729 334 
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder -1 187 920 -12 706 416 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

 

216 219 9 161 011 

Investeringsverksamheten 

      

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

      

Finansieringsverksamheten 

      

Nyemission 8 000 000 13 593 332 
Utdelning -7451 704 -24 133 816 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

 

548 296 -10 540 484 

Årets kassaflöde 

 

764 515 -1 379 473 
Likvida medel vid årets början 1 014 346 2 393 820 

Likvida medel vid årets slut 1 778 861 1 014 347 
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Noter 

Not I Redovisningsprinciper 
Belopp i kr om inget annat anges 

Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Värderingsprinciper m m 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

Finansiella instrument 
Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. Finansiella tillgångar i form 
av värdepapper redovisas till anskaffningsvärdet, vilket inkluderar eventuella transaktionsutigfter som är 
direkt hänförliga 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. 
Kortfristiga placeringar värderas löpande till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 
Långfristiga fordringar och långfristiga skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde, vilket motsvarar 
nuvärdet av framtida betalningar diskonterade med den effektivränta som beräknats vid 
anskaffningstillfället. Kortfristiga fordringar och derivatinstrument, vilka inte utgör en del i ett 
säkringsförhållande som redovisas enligt reglerna för säkringsredovisning, redvisas till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 

Värdepapperslager 
-Värdepapper noterade på börs eller handelsplats, har upptagits till verkligt värde på bokslutsdagen. 
-Icke noterade värdepapper har värderats enligt försiktighetsprincipen, till det lägsta av 
anskaffningsvärde och verkligt, uppskattat marknadsvärde. 

Ersättningar till anställda - pensioner 
Bolagets pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning omfattar både avgiftsbestämda och 
förmånsbestännda pensionsplaner. I avgiftsbestännda 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 hänsyn till bland annat bedömda framtida 
löneökningar och inflation. Samtliga pensionsplaner redovisas som avgiftsbestännda planer vilket innebär 
att erlagd premie redovisas som kostnad i takt med att pensionen tjänas in. 

Intäkter 
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. 
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Ränta och utdelning 
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer 
att tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden. 

Utdelning redovisas när ägarens rätt att erhålla betalningen har säkerställts. 

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. Atervinningsvärdet definieras som det högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. 
Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av de uppskattade framtida betalningar som tillgången genererar. 
Nedskrivningar redovisas över resultaträkningen. 

Inkomstskatter 
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 balansräkningsmetoden på alla 
väsentliga temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det bokförda värdet på en tillgång eller 
skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den 
skattesats som har beslutats eller aviserats per balansdagen vilken för närvarande är 22%. Uppskjutna 
skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att 
finnas mot vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas. 

Not 2 Uppskattningar och bedömningar 
Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar kommer 
sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som kan komma att leda till 
risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder är främst värdering av 
onoterade värdepapper. 

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

Not 3 Nettoomsättning per rörelsegren 

Nettoomsättning per rörelsegren 

 

2020-01-01- 
2020-12-31 

2019-01-01-

 

2019-12-31 
Försäljning värdepapper 74 212 731 63 057 557 
Tjänsteförsäljning 9 871 825 13 055 367 
Förändring lager värdepapper 24 612 296 -14 190 575 
Avrundning 

  

-1 

  

1 

Summa 108 696 851 61 922 350 
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Not 4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer 
2020-01-01- 2019-01-01-

 

2020-12-31 2019-12-31 
Allians Revision & Redovisning 
Revisionsuppdrag 54 250 51 875 

Not 5 Anställda och personalkostnader 

Medelantalet anställda 
2020-01-01- 2019-01-01-

 

2020-12-31 Varav män 2019-12-31 Varav män 

Totalt 

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m. fl. och övriga anställda 
2020-01-01- 2019-01-01-

 

2020-12-31 2019-12-31  
Löner och andra ersättningar, styrelse 230 000 210 000 
Löner och andra ersättningar, övriga nställda 

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader 

 

2020-01-01- 2019-01-01-

  

2020-12-31 2019-12-31 
Löner och andra ersättningar:1) 

 

1 050 000 
Sociala kostnader 70 105 59 828 
(varav pensionskostnader) 2) 

 

93 750 

1)VD fakturerar 125 000 kr per månad, sociala kostnader och pensionskostnader ingår 
2) Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 kr  (f.å.  0 kr). 

Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter 

 

2020-01-01- 
2020-12-31 

2019-01-01-

 

2019-12-31 
Ränteintäkter, övriga 1 370 860 

 

461 089 
Garantiersättning och övr finansiell ersättning 4 276 874 7 729 782 
Ägarspridning 9 206 000 12 000 000 

Summa 14 853 734 20 190 871 

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter 
2020-01-01- 2019-01-01-

 

2020-12-31 2019-12-31 
Räntekostnader, övriga 2 602 745 4 683 568 

Summa 2 602 745 4 683 568 
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Not 8 Bokslutsdispositioner 

 

2020-01-01- 
2020-12-31 
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2019-01-01-

 

2019-12-31 

Summa 

   

Not 9 Skatt på årets resultat 

     

2020-01-01- 2019-01-01-

   

2020-12-31 2019-12-31 
Aktuell skattekostnad [/skatteintäkt] 

   

Avstämning av effektiv skatt 

    

2020-01-01- 

 

2019-01-01-

  

2020-12-31 

 

2019-12-31 

  

Procent Belopp 
Resultat före skatt 10 626 768 

 

-9 727 630 

Skatt enligt gällande skattesats 2 289 247 21,4 

 

Särskild löneskatt 

 

24,3 

 

Ej avdragsgilla kostnader 70 646 22,0 

 

Ej skattepliktiga intäkter 

 

22,0 

 

Utnyttjande av tidigare ej 
aktiverade underskottsavdrag -2 359 893 

  

Skatt på periodiseringsfonder 

 

21,4 

 

Redovisad effektiv skatt 

 

22,2 

 

Not 10 Eget kapital 

Bolaget har 45 091 858, envar med ett kvotvärde om 0,05 SEK/aktie, aktier fördelat på: 

-373 332 A-aktier, envar med 10 röster 
-44 718 526 B-aktier, envar med 1 röst 

Not 11 Transaktioner med närstående 
Bolaget ett avtal med BGL  Consulting  AB, för utförande av tjänster 
inom management, investering management och VD-roll. Avtalet löper 12 månader i taget, 
med sexmånaders ömsesdig uppsägningstid. 

Verkställande direktören är ägare av BGL  Consulting  AB. 
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Not 12 Nyckeltalsdefinitioner 

Vinstmarginal 
Resultat efter finansiella poster/Nettoomsättning 

Soliditet: 
Totalt eget kapital / Totala tillgångar. 
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Min revisionsberättelse har lämnats den 26 februari 2021 



Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Dividend  Sweden  AB 

Org.nr 556939-8752 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Dividend  Sweden  AB för räkenskapsåret 2020. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Dividend  Sweden  ABs finansiella ställning per den 2020-12-31 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund for uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on  Auditing  (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Dividend  Sweden  AB enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övligt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 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 fönnåga 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 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som hethet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 
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. 

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: 

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 
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Job 

Auk 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 

Dividend  Sweden  AB för räkenskapsåret 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 

verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grand fir  uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Jag är oberoende i förhållande till Dividend  Sweden  AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 

ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 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 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. 

Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 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. 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och dänned mitt 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. 

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: 

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Stockholn bruari 2021 
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