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Amigo  Alarm  Sweden  AB 
Org.nr. 556760-8723 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

Verksamheten 
Bolaget bedriver utveckling och försäljning av professionell säkerhetsutrustning. 

Utbrottet av Corona-pandemin har resulterat i finansiell oro. Det är styrelsens bedömning att de väsentliga osäkerhetsfaktorer som är 
kopplade till Corona-pandemin inte bedöms vara av sådan karaktär och omfattning att bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet 
påverkas inom överskådlig tid. Styrelsen följer aktivt utvecklingen och vidtar löpande åtgärder för att begränsa effekten. Under 2020 
har bolaget fått tillgång till statliga stöd som en del av de åtgärder som myndigheterna vidtagit. De statliga stöden är hänförliga till 
korttidspermitteringar och nedsättning av sociala avgifter. Ersättning för korttidspermittering redovisas som en övrig rörelseintäkt. 
Den allmänna nedsättningen av sociala avgifter under perioden mars-juni 2020 medför att personalkostnaden blir lägre. 

Företagets säte är Stockholm. 

     

Flerårsjämförelse* 

      

2020 2019 2018 2017 2016 
Nettoomsättning 8 969 530 9 124 467 4 615 090 4 459 789 4 453 766 
Res, efter finansiella poster -3 242 285 1 389 364 -134952 64 196 34 174 
Balansomslutning 22 002 807 9 409 039 6 153 535 4 227 201 3 894 643 
Soliditet (%) 1,4 5,6 6,7 12,9 12,7 

*Definitioner av nyckeltal, se noter 

     

Ägarförhållanden 
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Transfer Group AB (publ). 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Under året har bolaget utvecklat klotter- och fastighetslarm samt öppnat säljkanaler i Göteborg, Halmstad och Malmö. 

Förändringar i eget kapital 

Aktiekapital 

  

Fond för utv. 
utgift 

Ansamlad 
förlust 

Belopp vid årets ingång 100 000 

  

913 643 -536793 
Förändring fond för utv. utgifter 

    

-250 089 250 089 
Erhållna aktieägartillskott 

      

3 000 000 
Årets förlust 

      

-3 174 685 
Belopp vid årets utgång 100 000 

  

663 554 -461389 

Resultatdisposition 

       

Förslag till behandling av bolagets förlust 

       

Till årsstämmans förfogande står 
balanserad förlust 

  

-286 704 

   

erhållna aktieägartillskott 

  

3 000 000 

   

årets förlust 

  

-3 174 685 

      

-461 389 

   

Styrelsen föreslår att 
i ny räkning överföres 

  

-461 389 

      

-461 389 

   

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar 
med tillhörande noter. 
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Amigo Alarm Sweden AB 
Org.nr. 556760-8723 

RESULTATRÄKNING 

Rörelsens intäkter 
Not 

2020-01-01 
2020-12-31 

2019-01-01 
2019-12-31 

Nettoomsättning 

 

8 969 530 9 124 467 
Övriga rörelseintäkter 

 

213 683 59 076 

  

9 183 213 9 183 543 

Rörelsens kostnader 

   

Råvaror och förnödenheter 

 

-4 203 990 -3 406 511 
Övriga externa kostnader 

 

-4 720 201 -2 070 805 
Personalkostnader 2 -2 321 737 -1 460 405 
Avskrivningar av materiella och immateriella 3, 4 

  

anläggningstillgångar 

 

-549 398 -537 924 

  

-11 795 326 -7 475 645 

Rörelseresultat 

 

-2 612 113 1 707 898 

Resultat från finansiella poster 

   

Ränteintäkter 

 

2 881 2 833 
Räntekostnader och liknande resultatposter 

 

-633 053 -321 367 

  

-630172 -318534 

Resultat efter finansiella poster 

 

-3 242 285 1 389 364 

Bokslutsdispositioner 

   

Återföring från periodiseringsfond 

 

67 600 0 
Lämnade koncernbidrag 

 

0 -1 270 000 

  

67 600 -1 270 000 

Resultat före skatt 

 

-3 174 685 119 364 

Årets resultat 

 

-3 174 685 119 364 
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Amigo Alarm Sweden AB 
Org.nr. 556760-8723 

BALANSRÄKNING 

TILLGÅNGAR 
Not 

2020-12-31 2019-12-31 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 3 

      

arbeten 

  

663 554 

 

913 643 
Summa immateriella anläggningstillgångar 

  

663 554 

 

913 643 

Materiella anläggningstillgångar 

       

Inventarier, verktyg och installationer 4 

 

111 522 

 

91 990 
Summa materiella anläggningstillgångar 

  

111 522 

 

91 990 

Summa anläggningstillgångar 

  

775 076 1 005 633 

Omsättningstillgångar 

       

Varulager m.m. 

       

Råvaror och förnödenheter 

 

2 468 409 2 683 975 
Summa varulager m.m. 

 

2 468 409 2 683 975 

Kortfristiga fordringar 

       

Kundfordringar 

  

393 230 

 

112 021 
Fordringar hos koncernföretag 

 

6 775 766 

  

0 
Aktuell skattefordran 

  

15 741 

 

15 741 
Övriga fordringar 

  

257 190 

 

109 454 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

 

10 301 084 5 103 523 
Summa kortfristiga fordringar 

 

17 743 011 5 340 739 

Kassa och bank 

       

Kassa och bank 6 1 016 311 

 

378 692 
Summa kassa och bank 

 

1 016 311 

 

378 692 

Summa omsättningstillgångar 

 

21 227 731 8 403 406 

SUMMA TILLGÅNGAR 

 

22 002 807 9 409 039 
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Amigo  Alarm  Sweden  AB 
Org.nr. 556760-8723 

BALANSRÄKNING 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Not 
2020-12-31 2019-12-31 

Bundet eget kapital 

     

Aktiekapital 

 

100 000 100 000 
Fond för utvecklingsutgifter 

 

663 554 913 643 
Summa bundet eget kapital 

 

763 554 1 013 643 

Fritt eget kapital 

     

Balanserat resultat 

 

2 713 296 -656 156 
Årets resultat 

 

-3 174 685 119 364 
Summa fritt eget kapital 

 

-461 389 -536 792 

Summa eget kapital 

 

302 165 476 851 

Obeskattade reserver 

     

Periodiseringsfond 

  

0 67 600 
Summa obeskattade reserver 

  

0 67 600 

Långfristiga skulder 5 

    

Skulder till kreditinstitut 

 

14 682 140 1 647 141 
Sununa långfristiga skulder 

 

14 682 140 1 647 141 

Kortfristiga skulder 

     

Skulder till kreditinstitut 

 

94 745 8 084 
Leverantörsskulder 

 

1 119 418 3 065 693 
Skulder till koncernföretag 

  

0 1 570 000 
Övriga skulder 

 

260 205 299 025 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 

5 544 134 2 274 645 
Summa kortfristiga skulder 

 

7 018 502 7 217 447 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 

22 002 807 9 409 039 
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Amigo Alarm Sweden AB 
Org.rm 556760-8723 

NOTER 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning, K3. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Intäktsredovisning 
Intäkten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 

Varuförsäljning 
Försäljning av varor redovisas när företaget till köparen har överfört de väsentliga risker och förmåner som är förknippade 
med ägandet, normalt när kunden har varorna i sin besittning. 

Tjänster 
Försäljningen har huvudsakligen fakturerats kunden från factoringbolaget SVEA Ekonomi AB. Bolaget har i sin tur 
fakturerat SVEA för hela abonnemangstiden i samband med avtalets tecknande. Bolaget intäktsför hela kontrakttiden om 36 
månader i samband med avtalets tecknande. Bolaget har samtidigt en resev för kostnader som hänförs till den upplupna 
intäkten. 

Ränta och utdelning 
Ränta redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. Royalty periodiseras i enlighet med den aktuella 
överenskommelsens ekonomiska innebörd. Utdelning redovisas när aktieägarens rätt att få utdelning bedöms som säker. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per 
varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas: 

Antal år 
Inventarier, verktyg och maskiner 5 

lmmateriella anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedslcrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden 
omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas: 

Antal år 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 5 

Nedskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar 
Vid varje balansdag analyserar företaget de redovisade värdena för materiella och immateriella anläggningstillgångar för att 
fastställa om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har minskat i värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens 
återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en eventuell nedskrivning. 

Vid varje balansdag gör företaget en bedömning om den tidigare nedslcrivningen inte längre är motiverad. Om så är fallet 
återförs nedskrivningen delvis eller helt. 

Avyttring av anläggningstillgångar 
Det redovisade värdet för en materiell eller immateriell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering 
eller avyttring, eller när inte några framtida ekonomiska fördelar förväntas av tillgången. Den vinst eller förlust som 
uppkommer när en anläggningstillgång tas bort från balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt erhålls, efter 
avdrag för direkta försäljningskostnader, och tillgångens redovisade värde. Den realisationsvinst eller realisationsförlust som 
uppkommer när en anläggningstillgång tas bort från balansräkningen redovisas i resultaträkningen som en övrig rörelseintäkt 
eller övrig rörelsekostnad. 
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Amigo Alarm Sweden AB 
Org.nr. 556760-8723 

NOTER 

Finansiella instrument 
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärde. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar 
kundfordringar och övriga fordringar samt låneskulder leverantörsskulder. 

Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när företaget blir part i det finansiella instrumentets avtalsmässiga 
villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången upphör 
eller regleras, eller när de risker och fördelar förknippade med tillgången överförs till annan part. Finansiella skulder tas bort 
från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller upphör. 

Kundfordringar och övriga fordringar 
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter 
balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter 
avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 

Leverantörsskulder och låneskulder 
Leverantörsskulder och låneskulder 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. 

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld 
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal 
kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och 
reglering av skulden avses ske. 

Leasing 
Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med att äga 
en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som 
inte är ett finansiellt leasingavtal. 

Samtliga leasingavtal redovisas som operationella och kostnadsförs linjärt över leasingperioden. 

Varulager 
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och nettoförsäljningsvärde. 
Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn 
har tagits till inkurans. 

Sida 7 av 10 



Amigo Alarm Sweden AB 
Organ.. 556760-8723 

NOTER 

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

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner 
eller händelser. 

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller 
skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Temporära skillnader beaktas ej i skillnader hänförliga till investeringar i 
dotterföretag, filialer, intresseföretag eller  joint venture  om företaget kan styra tidpunkten för återföring av de temporära 
skillnaderna och det inte är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid. 
Skillnader som härrör från den första redovisningen av goodwill eller vid den första redovisningen av en tillgång eller skuld 
såvida inte den hänförliga transaktionen är ett rörelseförvärv eller påverkar skatt eller redovisat resultat utgör inte heller 
temporära skillnader. 

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

Företaget har inga temporära skillnader förutom de som återspeglas i obeskattade reserver. 

Uppskjutna skatteskulder som är hänförlig till obeskattade reserver särredovisas inte, obeskattade reserver redovisas med 
bruttobeloppet i balansräkningen. 

För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas därmed sammanhängande skatt i resultaträkningen. För poster som 
redovisas direkt mot eget kapital redovisas även skatten direkt mot eget kapital. 

Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semester, betald sjukfrånvaro m m samt pensioner redovisas i takt 
med intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa som 
avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Avgifter för 
avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs löpande. 

Fordringar och skulder i utländsk valuta 
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta har räknats om till balansdagens kurs. 

Valutalcursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det 
räkenskapsår de uppkommer, antingen som en rörelsepost eller som en finansiell post utifrån den underliggande 
affärshändelsen. 

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 

Not 2 Medelantal anställda 2020 2019 

Medelantal anställda 
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda 
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. 

Medelantal anställda har varit 4 2 
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Amigo Alarm Sweden AB 
Org.nr. 556760-8723 

NOTER 

Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 2020-12-31 2019-12-31 

 

Ingående anskaffningsvärde 4 533 308 4 533 308 

 

Inköp 261 973 0 

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 795 281 4 533 308 

 

Ingående avskrivningar -3 619 665 -3 107 603 

 

Årets avskrivningar -512 062 -512 062 

 

Utgående ackumulerade avskrivningar -4 131 727 -3 619 665 

 

Utgående redovisat värde 663 554 913 643 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2020-12-31 2019-12-31 

 

Ingående anskaffningsvärde 203 246 102 691 

 

Inköp 56 868 100 555 

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 260 114 203 246 

 

Ingående avskrivningar -111 256 -85 394 

 

Årets avskrivningar -37 336 -25 862 

 

Utgående ackumulerade avskrivningar -148 592 -111 256 

 

Utgående redovisat värde 111 522 91 990 

Not 5 Långfristiga skulder 2020-12-31 2019-12-31 

 

Amortering inom 2 till 5 år 14 682 140 1 647 141 

  

14 682 140 1 647 141 

Not 6 Checkräkningskredit 2020-12-31 2019-12-31 

 

Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 0 150 000 

Not 7 Ställda säkerheter 2020-12-31 2019-12-31 

 

Företagsinteckningar 2 400 000 2 400 000 

 

Summa ställda säkerheter 2 400 000 2 400 000 

Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

  

Det är i dagsläget väldigt osäkert hur Corona-pandemin kommer att påverka våra kunders efterfrågan och den globala 
konjunkturen över tid. 

Not 9 Koncernförhållanden 

Bolaget är helägt dotterbolag till Transfer Group AB (publ), org nr 556921-8687, med säte i Stockholm. 
Övergripande koncernredovisning upprättas av Transfer Group AB (pub!). 

Not 10 Definition av nyckeltal 

Soliditet 
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning 
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Revisionsberättelse 

Till  bolagsstämman i  Amigo Alarm Sweden AB 
Org.nr 556760-8723 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för  Amigo  Alarm  Sweden  AB för år 2020. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av  Amigo  Alarm  Sweden  ABs finansiella ställning per den 2020-12-31 och av dess 
finansiella resultat  fir  året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar. 
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grand för uttalanden 
Jag har utffirt 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  Amigo  Alarm 
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 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 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 helhet 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 fmns. 
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  furls  på Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Amigo Alarm Sweden AB, Org.nr 556760-8723 



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

Jag tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 

ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för 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  Amigo  Alarm  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 därmed 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 fmns på Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/revisomsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Anmärkning 
Jag har hos styrelsen påtalat väsentliga brister i bolagets redovisningssrutiner, vilket bland annat medfört eftersläpningar 
i korrekt avstänming i bokföringen. Styrelsen har därmed inte fullgjort sina skyldigheter enligt 8 kap 4 § 
aktiebolagslagen, men eftersläpningarna har inte orsakat bolaget någon väsentlig skada. 
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Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att det varit möjligt att, enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen, hålla 
bolagsstämma inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. 

Stockholm den 28 juli 2021 
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Fotokopians överensstämmelse 

med originalet intygas: 

  

Johan K. . 
ulcto ser sor 
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