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Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Företagets säte: Stockholm

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-01-28. 

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats
av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av
Pelle Karl-Ivar Fredrik Johansson
Verkställande direktör
2022-02-07



Commuter Security Group AB
556589-4507

2 (14)

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Verksamhetens art och inriktning

Commuter Security Group AB (CSG) är ett av Sveriges större bevakningsföretag och är av Länsstyrelsen auktoriserat inom ett
flertal verksamhetsslag. Företaget är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 och levererar både standardiserade och
skräddarsydda tjänster och säkerhetslösningar till den offentliga sektorn och näringslivet genom upphandlingar och
direktförsäljning. Verksamheten bedrivs primärt i Mellansverige, men även i andra delar av i landet. 

Företaget har sitt säte i Stockholm. 

Verksamheten har under året påverkats av de utmaningar som Covid-19 pandemin skapar i samhälle och omvärld.
Pandemin till trots har företaget haft en positiv omsättningstillväxt under året. Efterfrågan på företagets flygplatsrelaterade
tjänster har även om de ökat marginellt under sista kvartalet, varit fortsatt mycket begränsade. Då dessa tjänster endast står
för en liten del av företagets intäkter har dock intäktsbortfallet till stor del kompenserats av en ökad efterfrågan inom andra
segment. 

Vi fortsätter följa vår tillväxtplan där fokus till stor del ligger på fortsatt strukturerad uppföljning, stärkt ledarskap och
verksamhetsutveckling. Detta år har precis som föregående präglats av en stabil produktion, motiverade medarbetare och
god personalbalans vilket bidragit till hög leveranskvalitet, förutsägbarhet och kontroll. 

Under året har ett flertal nya kontrakt startats upp vilket kombinerat med vunna anbud med start under 2022 gör att vi går
in i det nya året med en mycket stabil och även diversifierad kontraktsportfölj.

Viktiga förändringar i verksamheten

Under verksamhetsåret har bolaget förvärvats och är numera ett helägt dotterbolag till den noterade säkerhetskoncernen
Transfer Group AB, org.nr 556921-8687, med säte i Stockholm. Det nya ägarskapet visade redan i tidigt skede för
verksamheten positiva synergier på både kort och lång sikt.

Viktiga externa faktorer som påverkat företagets ställning och resultat

Ägarbytet som genomförts under året har gjort att företaget har haft en del kostnader relaterat till systemimplementation,
vilka till viss del påverkar helårsresultatet negativt.

Uppgift om ägare som har mer än tio procent av antalet andelar eller röster i företaget

Transfer Group AB, org.nr 556921-8687, med säte i Stockholm äger 100% av företagets aktier.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Pandemin förväntas även fortsatt under en tid skapa stor osäkerhet i samhället och omvärlden. Verksamheten har dock
sedan en tid anpassat sig efter de rådande förutsättningarna varför förväntan i nuläget är att bolagets verksamhet även
under kommande år fortsätter med stabil produktion och god tillväxt.
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Flerårsöversikt
2021-01-01

-2021-12-31
2020-01-01

-2020-12-31
2019-01-01

-2019-12-31
2018-01-01

-2018-12-31
Nettoomsättning (tkr) 187 372 161 460 151 987 144 958
Resultat efter finansiella poster (tkr) 2 097 2 682 -270 -2 938
Balansomslutning (tkr) 41 828 35 473 30 556 37 542
Soliditet (%) 31,8 13,4 8,3 25,0
Medelantal anställda 291 278 276 260

Förändringar i eget kapital

Aktie-
kapital Reservfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat Summa

Belopp vid årets ingång 1 000 000 20 000 1 509 522 1 801 691 4 331 213
Balanseras i ny räkning 1 801 691 -1 801 691 0
Erhållna aktieägartillskott 15 000 000 15 000 000
Återbetalning av aktieägartillskott -3 300 000 -3 300 000
Årets resultat 1 159 777 1 159 777
Belopp vid årets utgång 1 000 000 20 000 15 011 213 1 159 777 17 190 990

Resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr):

Balanserat resultat 15 011 213
Årets resultat 1 159 777
Summa 16 170 990

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr):
Balanseras i ny räkning 16 170 990
Summa 16 170 990
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Resultaträkning
moderföretagets resultaträkning

Not 2021-01-01 2020-01-01
1 2021-12-31 2020-12-31
2

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Nettoomsättning 187 372 184 161 459 531
Övriga rörelseintäkter 4 972 260 2 601 038
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 192 344 444 164 060 569

Rörelsekostnader 3

Råvaror och förnödenheter -1 785 929 -1 482 547
Handelsvaror -70 833 -34 397
Övriga externa kostnader 4 5 -18 072 977 -14 386 927
Personalkostnader 6 -169 394 867 -144 845 499
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar -901 441 -626 059
Summa rörelsekostnader -190 226 047 -161 375 429

Rörelseresultat 2 118 397 2 685 140

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 332 2 646
Räntekostnader och liknande resultatposter -29 598 -5 660
Summa resultat från finansiella poster -21 266 -3 014

Resultat efter finansiella poster 2 097 131 2 682 126

Bokslutsdispositioner

Förändring av periodiseringsfonder 7 -550 000 -536 000
Summa bokslutsdispositioner -550 000 -536 000

Resultat före skatt 1 547 131 2 146 126
Skatt på årets resultat 8 -387 354 -344 568
Årets resultat 1 159 777 1 801 558
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Balansräkning
moderföretagets balansräkning

Not 2021-12-31 2020-12-31
TILLGÅNGAR 1

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt liknande rättigheter 9 347 107 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 347 107 0

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 1 023 065 985 969
Inventarier, verktyg och installationer 11 383 574 415 034
Summa materiella anläggningstillgångar 1 406 639 1 401 003

Summa anläggningstillgångar 1 753 746 1 401 003

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 6 587 831 3 082 918
Fordringar hos koncernföretag 17 092 364 14 257 256
Aktuell skattefordran 1 106 951 2 861 572
Övriga fordringar 142 548 132 994
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 14 445 955 13 727 095
Summa kortfristiga fordringar 39 375 649 34 061 835

Kassa och bank

Kassa och bank 15 698 802 10 492
Summa kassa och bank 15 698 802 10 492
Summa omsättningstillgångar 55 074 451 34 072 327

SUMMA TILLGÅNGAR 56 828 197 35 473 330
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Balansräkning

Not 2021-12-31 2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER 1

Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital 13 1 000 000 1 000 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 1 020 000 1 020 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 15 011 213 1 509 522
Årets resultat 1 159 777 1 801 691
Summa fritt eget kapital 16 170 990 3 311 213
Summa eget kapital 17 190 990 4 331 213

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 14 1 086 000 536 000
Summa obeskattade reserver 1 086 000 536 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 3 767 358 1 632 958
Skulder till koncernföretag 0 139 713
Övriga skulder 11 255 055 9 332 139
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 23 528 794 19 501 307
Summa kortfristiga skulder 38 551 207 30 606 117

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 56 828 197 35 473 330



Commuter Security Group AB
556589-4507

7 (14)

Kassaflödesanalys

Not 2021-01-01 2020-01-01
2021-12-31 2020-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 2 118 397 2 685 140
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 16 901 443 626 059
Erhållen ränta 8 332 2 646
Erlagd ränta -29 598 -5 660
Betald inkomstskatt 1 367 931 -2 052 579
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 4 366 505 1 255 606

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning av rörelsefordringar 7 931 564 3 061 479
Ökning/minskning av rörelseskulder 7 944 426 -3 622 457
Kassaflöde från den löpande verksamheten 20 242 495 694 628

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -418 350 0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -835 836 -690 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 254 186 -690 000

Finansieringsverksamheten
Återbetalt aktieägartillskott
ANNUAL _REPORTANNUAL _REPORTANNUAL_REPORTANNUAL_REPORT

-3 300 000 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3 300 000 0

Årets kassaflöde 15 688 309 4 628
Likvida medel vid årets början 10 493 5 865
Likvida medel vid årets slut 15 698 802 10 493
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Noter

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper
Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Commuter Security Group AB med organisationsnummer 556589-4507 är ett aktiebolag i Sverige med säte i Stockholm.
Företagets verksamhet omfattar bevakningstjänster främst inom transportsäkerhet, persontrafiksäkerhet och
egendomsskydd. 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäkter

Inta ̈kter har tagits upp till verkligt va ̈rde av vad som erha ̊llits eller kommer att erha ̊llas och redovisas i den omfattning det a ̈r
sannolikt att de ekonomiska fo ̈rdelarna kommer att tillgodogo ̈ras bolaget och inta ̈kterna kan bera ̈knas pa ̊ ett tillfo ̈rlitligt
sa ̈tt.

Ersa ̈ttning i form av ra ̈nta, royalty eller utdelning redovisas som inta ̈kt na ̈r det a ̈r sannolikt att fo ̈retaget kommer att fa ̊ de
ekonomiska fo ̈rdelar som a ̈r fo ̈rknippade med transaktionen och na ̈r inkomsten kan bera ̈knas pa ̊ ett tillfo ̈rlitligt sa ̈tt.

Ra ̈nta redovisas som inta ̈kt enligt den sa ̊ kallade effektivra ̈ntemetoden.

Ersättningar till anställda

Ersa ̈ttningar till ansta ̈llda avser alla typer av ersa ̈ttningar som koncernen la ̈mnar till de ansta ̈llda. Koncernens ersa ̈ttningar
innefattar bland annat lo ̈ner, betald semester, betald fra ̊nvaro, bonus och ersa ̈ttningar efter avslutad ansta ̈llning
(pensioner). Redovisning sker i takt med intja ̈nandet. Ersa ̈ttningar till ansta ̈llda efter avslutad ansta ̈llning avser
avgiftsbesta ̈mda eller fo ̈rma ̊nsbesta ̈mda pensionsplaner. Det finns inga övriga långfristiga ersättningar till anställda.

Skatter

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

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt
balansräkningsmetoden. 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 beslutad 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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Leasing

Leasingavtal klassificeras som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal a ̈r ett leasingavtal enligt
vilka de risker och fo ̈rdelar som a ̈r fo ̈rknippade med att a ̈ga en tillga ̊ng i allt va ̈sentligt o ̈verfo ̈rs fra ̊n leasinggivaren till
leasingtagaren. Ett operationellt leasingavtal a ̈r ett leasingavtal som inte a ̈r ett finansiellt leasingavtal. Bolaget och
koncernen har inga finansiella leasingavtal. Företaget redovisar samtliga leasingavtal, sa ̊va ̈l finansiella som operationella,
som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Företaget har hyreskontrakt för kontorslokaler, bostadslägenheter och parkeringsplatser samt operationella leasingavtal för
fordon, telefoni, datorer, skrivare samt kaffemaskiner. Hyresavtal för lokalerna har en icke uppsägningsbar löptid på upp till
5 år. Samtliga leasingavtal är uppsägningsbara med olika års löptider från leasingperiodens början.

Redovisningsprinciper materiella anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en
bedömning av tillgångens nyttjandeperiod och eventuella nedskrivningar.

- Tillämpade avskrivningstider:

Maskiner och andra tekniska anläggningar 3-5 år

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Nedskrivningar av anläggningstillgångar

Om en anläggningstillgång på balansdagen har ett lägre värde än anskaffningsvärdet minskat med gjorda avskrivningar, ska
tillgången skrivas ned till detta lägre värde, om det kan antas att värdenedgången är bestående. En nedskrivning ska
återföras om det inte längre finns skäl för den.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod i enlighet med kapitel 7 i K3. Det redovisade kassaflödet omfattar
endast transaktioner som medför in- och utbetalningar

Not 2. Uppgift om moderföretag och koncernredovisning
Moderföretag
se-mem-base:ForetagTypModerforetagMemberNamn Transfer Group AB
Organisationsnummer 556921-8687
Säte Stockholm

Moderbolaget upprättar koncernredovisning och med stöd av Årsredovisningslagen 7 kap. 2§ avger Commuter Security
Group AB därför ingen koncernredovisning.

Not 3. Inköp och försäljning mellan koncernföretag
2021-12-31 2020-12-31

Årets försäljning till koncernföretag (%) 0,1 5,0
Årets inköp från koncernföretag (%) 0,8 6,1
Årets försäljning till koncernföretag 210 399 8 186 622
Årets inköp från koncernföretag 1 526 739 9 795 489

Jämförelsetalen avser den koncern som företaget tillhörde innan årets förvärv.
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Not 4. Arvode till revisorer
2021-12-31 2020-12-31

LR Revision AB

Revisionsuppdrag
se-mem-base:RevisorerRevisionsforetagUppdragRevisionsuppdragMember

60 000 60 000
Övriga tjänster
se-mem-base:RevisorerRevisionsforetagOvrigaTjansterMember

18 320 29 320
Delsumma
ANNUAL_REPORTANNUAL_REPORTANNUAL_REPORTANNUAL_REPORT

78 320 89 320

Summa 78 320 89 320

Not 5. Leasingavtal
2021-12-31 2020-12-31

Operationell leasing - leasetagare

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 2 203 580 1 743 663

Framtida minimileaseavgifter - Inom ett år 6 150 013 4 315 899
Framtida minimileaseavgifter - Senare än ett år men inom fem år 6 920 407 13 070 420
Summa 13 070 420 17 386 319

Not 6. Personal
2021-12-31 2020-12-31

Medelantalet anställda

Män 225 219
Kvinnor 66 59
Medelantalet anställda 291 278

2021-12-31 2020-12-31
Styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare

Män 3 3
Antal styrelseledamöter 3 3

2021-12-31 2020-12-31
Ledande befattningshavare

Män 3 3
Kvinnor 1 1
Antal ledande befattningshavare 4 4

2021-12-31 2020-12-31
Löner och andra ersättningar

Styrelsen och verkställande direktören 965 533 0
Övriga anställda 123 118 703 103 010 427
Summa 124 084 236 103 010 427
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Sociala kostnader inklusive pensionskostnader

2021-12-31 2020-12-31
Pensionskostnader

Styrelsen och verkställande direktören 325 355 0
Övriga anställda 5 656 313 6 219 411
Summa pensionskostnader 5 981 668 6 219 411
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 34 815 326 31 341 894
Summa 40 796 994 37 561 305

Bolagets VD var vid verksamhetsårets ingång anställd hos dåvarande moderbolag Keolis Sverige AB och arvodet
fakturerades månatligt. Från och med förvärvstillfället, den 1 mars 2021, blev VD anställd i bolaget. Det fakturerade arvodet
för januari och februari 2021 uppgår till 316 tkr varav 67 tkr avser tantiem och 39 tkr avser pensionskostnader. Dessa
kostnader ingår inte i ovan redovisade löner och ersättningar.

Not 7. Förändring av periodiseringsfonder
2021-12-31 2020-12-31

Avsättning till periodiseringsfond -550 000 -536 000
Summa -550 000 -536 000

Not 8. Skatt på årets resultat
2021-12-31 2020-12-31

Aktuell skatt 387 354 344 568
Summa 387 354 344 568

2021-12-31 2020-12-31
Avstämning av effektiv skattesats

Resultat före skatt 1 547 131 2 146 126
Gällande skattesats (%) 20,6 21,4
Skatt enligt gällande skattesats 318 709 459 271
Väsentlig post som har påverkat sambandet 
mellan räkenskapsårets skattekostnad/intäkt

Ej avdragsgilla kostnader 68 103 54 492
Under åtet utnyttjande av tidigare års underskottsavdrag 0 -169 195
Ej skattepliktiga intäkter -9 0
Schablonintäkt på ingående periodiseringsfond 551 0
Redovisad effektiv skatt 387 354 344 568
Redovisad effektiv skatt i procent (%) 25,0 16,0
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Not 9. Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
2021-12-31 2020-12-31

Inköp 418 350 0
Utgående anskaffningsvärden 418 350 0

Årets avskrivningar -71 243 0
Utgående avskrivningar -71 243 0

Redovisat värde 347 107 0

Not 10. Maskiner och andra tekniska anläggningar
2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 726 971 1 037 006
Inköp 655 836 689 965
Försäljningar/utrangeringar -103 118 0
Utgående anskaffningsvärden 2 279 689 1 726 971

Ingående avskrivningar -741 002 -391 421
Försäljningar/utrangeringar 103 118 0
Årets avskrivningar -618 740 -349 581
Utgående avskrivningar -1 256 624 -741 002

Redovisat värde 1 023 065 985 969

Not 11. Inventarier, verktyg och installationer
2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 909 058 1 909 058
Inköp 180 000 0
Försäljningar/utrangeringar -1 107 069 0
Utgående anskaffningsvärden 981 989 1 909 058

Ingående avskrivningar -1 494 024 -1 217 545
Försäljningar/utrangeringar 1 107 069 0
Årets avskrivningar -211 460 -276 479
Utgående avskrivningar -598 415 -1 494 024

Redovisat värde 383 574 415 034
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Not 12. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2021-12-31 2020-12-31

Förutbetalda hyreskostnader 0 607 930
Upplupna intäkter 12 303 161 12 768 805
Utökning bevakning 0 9 001
Övriga poster 2 142 794 341 359
Summa 14 445 955 13 727 095

Not 13. Upplysningar om aktiekapital m.m.
2021-12-31 2020-12-31

A-Aktier

Kvotvärde per aktieslag 100,00 100,00
Antal aktier 10 000 10 000

Not 14. Periodiseringsfonder
2021-12-31 2020-12-31

Periodiseringsfond vid 2021 års taxering 536 000 536 000
Periodiseringsfond vid 2022 års taxering 550 000 0
Summa 1 086 000 536 000

Not 15. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2021-12-31 2020-12-31

Upplupna löner 7 740 136 4 289 010
Upplupna semesterlöner 11 677 693 10 728 501
Upplupna sociala avgifter 3 694 915 3 483 389
Övriga poster 416 050 1 000 407
Summa 23 528 794 19 501 307

Not 16. Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.
2021-12-31 2020-12-31

Avskrivningar och nedskrivningar 901 443 626 059
Summa
ANNUAL_REPORTANNUAL_REPORTANNUAL_REPORTANNUAL_REPORT

901 443 626 059

Stockholm 2022-01-26

Mats Olof Holmberg
Styrelseordförande

Pelle Karl-Ivar Fredrik Johansson
Verkställande direktör

Jan Christoffer Bylock
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Min revisionsberättelse har lämnats 2022-01-27.

Johan Richard Kaijser
Johan Richard Kaijser
Auktoriserad revisor



1 (2)

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Commuter Security Group AB, org.nr 556589-4507

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Commuter Security Group AB för räkenskapsåret 2021.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
Commuter Security Group ABs finansiella ställning per den 2021-12-31 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 för 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 Commuter Security Group 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.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 2021-01-27 med
omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

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 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 jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag 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
mina 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 jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är
lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

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

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag 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 jag drar slutsatsen att
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 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 jag 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.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.
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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 Commuter Security
Group AB för räkenskapsåret 2021 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.

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 Commuter Security Group 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.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag 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 min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
jag 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. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
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