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Förvaltningsberättelse
Vår vision
Vi arbetar för ett hållbart samhälle, bra mat och meningsfulla arbeten skapat av starka företag som
brukar och förädlar den svenska jorden och skogen.
Våra affärer
Under 2020 omsatte våra affärer ca 4 miljarder och genom våra avtal fick Sveriges gröna näringsliv
totalt över en halv miljard i rabatt. Pengar som istället kan användas för att utveckla och stärka det
gröna näringslivets företag.
Bondens EL
Antalet kunder på Bondens El ökad med 42 % under 2020 vilket är något under förväntan. Ett arbete
att utveckla Bondens El har påbörjats och förhoppningen är att verksamheten under 2021 ska ta
betydande steg för att säkerställa såväl en starkare tillväxt som ökad lönsamhet. Under 2020 gjorde
Bondens El sina första elaffärer till fast pris. LRF Samköp har tillsammans med ekonomiavdelningen
på LEAB tagit fram en process för att följa och hantera de risker som uppstår vid köp av de
finansiella instrument som krävs för att säja fastpriskontrakt.
Covid-19
Pandemin har påverkat våra affärer på olika sätt. Störst negativ inverkan har Covid-19 haft på
kategorin Affärsresor vars omsättning minskade med ca 85 % från och med andra kvartalet. På sikt
kan erfarenheterna från det gångna året eventuellt stärka vår förhandlingskraft då det är tydligt att
våra kunders affärer och köpkraft stått sig stark jämfört med många andra branscher. Pandemin har
också gjort att utvecklingen av det finska dotterbolaget MTK Hankinnat gått saktare än planerat.
Organisationen och medarbetarna sattes verkligen på prov under året. Medarbetarnas engagemang
och inflytande över företagets utveckling har alltid varit anmärkningsvärt hög – 2020 var inget
undantag. Både anställda och konsulter har gjort en fantastisk insats.
MTK Hankinnat
Etableringen av MTK Hankinnat har gått bra även om tillväxttakten är lägre än planerat. Antalet
kunder ökar dock varje månad och marknadsföringen blir successivt mer effektiv.
Nya affärer
Under 2020 utvidgade vi avtalsportföljen med Kramp, Citroën, Däckia och Karl Hedin.
Det kommande året
Vår bedömning är att flera affärer kommer att fortsätta påverkas negativt av Covid-19, både på
grund av minskad efterfrågan (som affärsresor) och logistikstörningar/utbudsminskning (som IKEA).
Även kategori Bilar kommer få ett tufft år på grund av lag- och regelförändringar. Den
underliggande affären och antalet kunder beräknas dock fortsätta att växa under 2021 även om
resultatet förväntas sjunka. ”Ökade marknadsandelar” i Sverige tillsammans med tillväxten av MTK
Hankinnat gör att lönsamheten bedöms fortsätta växa igen från och med 2022.
Hållbarhetsrapport
Bolaget gör ingen egen redovisning utan hänvisar till Lantbrukarnas Riksförbund,
förening upa, 702001-2642 förvaltningsberättelse.
Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Ekonomisk översikt
Nettoomsättning
Rörelsemarginal %
Balansomslutning
Avkastning på sysselsatt
kapital %
Avkastning på eget kapital %
Soliditet %

2020
83 049
28
41 007
581

2019
84 315
25
36 450
527

2018
62 359
31
37 536
493

2017
50 641
27
26 420
342

2016
41 394
19
21 158
37

1
10

1
11

0
11

1
15

1
19

Definitioner: se not 11
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Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 2 853 479 kr, disponeras enligt följande:
Balanserad vinst
Årets resultat

2 804 492
48 987
2 853 479

Summa
Styrelsen föreslår att 2 853 479 kr balanseras i ny räkning
Förändring av eget kapital

2020-12-31

Bundet eget kapital
Aktiekapital

Ingående balans
Årets resultat
Vid årets utgång

Fritt eget kapital

Reservfond

1 000

200

1 000

200
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2 805
49
2 854

Summa eget
kapital

4 005
49
4 054
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Resultaträkning
Belopp i Tkr

Not

Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

2

3
4

Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag, lämnade
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

2020

2019

83 049
83 049

84 315
84 315

-44 985
-14 658
23 406

-48 702
-14 639
20 974

9
-6
23 409

31
-2
21 003

-23 324
85

-20 900
103

-36

-65

49

38

5

Årets resultat
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Balansräkning
Belopp i Tkr

2020-12-31

2019-12-31

6

–
–

433
433

7

16
3 131
3 147

16
3 131
3 147

3 147

3 580

6 914
17 186
395
400
82
12 883
37 860

11 352
9 189
687
371
56
8 669
30 324

–
–

2 546
2 546

Summa omsättningstillgångar

37 860

32 870

SUMMA TILLGÅNGAR

41 007

36 450

2020-12-31

2019-12-31

1 000
200
1 200

1 000
200
1 200

2 805
49
2 854
4 054

2 767
38
2 805
4 005

2 435
23 467
10
3 172
7 869
36 953

6 203
21 322
165
3 496
1 259
32 445

41 007

36 450

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos moderföretag
Fordringar hos koncernföretag
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

10

8

Kassa och bank
Kassa och bank

Balansräkning
Belopp i Tkr

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital
Reservfond
Fritt eget kapital

Balanserat resultat
Årets resultat

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till moderföretag
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar I anskaffningsvärdet ingår
förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.
Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas
som kostnad i resultaträkningen.
Nyttjandeperiod
5 år

Inventarier, verktyg och installationer

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i
koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än
dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning
återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den
senaste nedskrivningen har förändrats.
Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 12 (Finansiella instrument
värderade enligt 4 kap. 14 a–14 e §§ årsredovisningslagen) i BFNAR 2012:1.
Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från
tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är
förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och företaget inte längre har
kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den
avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.
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Klassificering och värdering
Finansiella tillgångar och skulder har klassificerats i olika värderingskategorier i enlighet med
kapitel 12 i BFNAR 2012:1. Klassificeringen i olika värderingskategorier ligger till grund för hur
de finansiella instrumenten ska värderas och hur värdeförändringar ska redovisas.
Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell
skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt
är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare
transaktioner eller händelser.
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.
I de fall köpevillkoren innebär att köparen erhåller en finansiering är intäktens verkliga värde
nuvärdet av alla framtida betalningar.
En befarad förlust redovisas som kostnad eftersom det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala uppdragsinkomsten.
Koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen.
Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt.
Koncernbidrag som lämnas från moderföretag till dotterföretag redovisas som en ökning av
andelens redovisade värde.
Aktieägartillskott som erhållits utan att emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument lämnats i
utbyte redovisas direkt i eget kapital.
Koncernuppgifter
Företaget är ett helägt dotterbolag till Lantbrukarnas Ekonomi AB (publ), org nr 556032-9269 med
säte i Stockholm. Lantbrukarnas Ekonomi AB ingår i en koncern där Lantbrukarns Riksförbund,
förening upa,org nr 702001-2642 med säte i Stockholm, upprättar koncernredovisning för den
största koncernen.
Inköp och försäljning inom koncernen
Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 33 % (11) % av inköpen och 2 % (1) % av
försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.
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Not 2

Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse och revisorer

Medelantalet anställda
Sverige

2020

varav
män

2019

varav
män

11

54%

12

45%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar
2020-12-31

2019-12-31

Andel kvinnor

Andel kvinnor

25%

33%

Styrelsen

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
2020
Löner och ersättningar
Sociala kostnader
(varav pensionskostnad) 1)

2019

8 837
4 904

8 880
4 874

(2 084)

(2 041)

1) Av företagets pensionskostnader avser 368 Tkr (257Tkr) företagets VD
och 444 Tkr (384 Tkr) företagets vice VD.
Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga
anställda
2020

Löner och andra ersättningar

2019

Styrelse
och VD

Övriga
anställda

Styrelse
och VD

Övriga
anställda

1 732

7 105

1 354

7 526

Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige.
Avgångsvederlag
Bolaget har tecknat pensionsförsäkring för verkställande direktören i enlighet med ITP-plan.
Vid uppsägning från arbetsgivaren sida äger verställande direktören rätt till en icke pensionsgrundande engångsersättning uppgående till 0,5 årslön upp till 50 års ålder, 1 årslön upp till
ej fyllda 56 år och 1,5 årslöner från fyllda 56 år exklusive bonus och tantiem. Avtalet gäller med en
ömsesidig uppsägningstid om 6 månader.
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Not 3

Ränteintäkter och liknande resultatposter
2020

2019

9
9

31
31

2020

2019

-6
-6

-2
-2

2020

2019

-36
-36

-65
-65

Ränteintäkter, övriga

Not 4

Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader, övriga

Not 5

Skatt på årets resultat

Aktuell skattekostnad

Avstämning av effektiv skatt
2020
Procent

Belopp

Resultat före skatt

2019
Procent

85

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Redovisad effektiv skatt
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Belopp
103

21,4%

-18 21,4%

-22

21,4%

-18 41,7%

-43

0,0%

0,0%

42,8%

-36 63,1%
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Not 6

Inventarier, verktyg och installationer
2020-12-31

2019-12-31

553
-553
–

553
–
553

-120
184
-64
–
–

-9
–
-111
-120
433

2020-12-31

2019-12-31

16
–
16

–
16
16

2020-12-31

2019-12-31
Redovisat
värde

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning på anskaffningsvärden
Redovisat värde vid årets slut

Not 7

Andelar i koncernföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Lämnat aktieägartillskott

Spec av företagets innehav av andelar i koncernföretag

Dotterföretag / Org nr / Säte
MTK Hankinnat OY, 3091874 -4 , Helsingfors

Antal

Andel

andelar

i % i)

Redovisat
värde

580

58,0

16

16

16

16

i) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna
för totalt antal aktier.

Not 8

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupen förmedlingsersättning
Förutbetalda kostnader
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Not 9

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2020-12-31

2019-12-31

578
402
6 889
7 869

498
393
25
343
1 259

2020-12-31

2019-12-31

17 186
17 186

9 189
9 189

Upplupna löner
Upplupen löneskatt
Revisionsuppdrag
Övriga poster

Not 10

Fordringar hos moderföretag

Tillgodohavande på koncernkonto

Not 11

Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal:
Balansomslutning:
Avkastning på
sysselsatt kapital:
Finansiella intäkter:
Sysselsatt kapital:
Räntefria skulder:
Avkastning på
eget kapital:

Rörelseresultat / Nettoomsättning
Totala tillgångar

Soliditet:

(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / Genomsnittligt sysselsatt kapital
Poster i finansnettot som är hänförliga till tillgångar (som ingår i sysselsatt kapital)
Totala tillgångar - räntefria skulder
Skulder som inte är räntebärande. Pensionsskulder ses som räntebärande.
Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare / Genomsnittligt eget kapital
hänförligt till moderföretagets aktieägare
Totalt eget kapital / Totala tillgångar
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Stockholm, den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Erik Pihlo

Charlotte Elander

Styrelseordförande

Styrelseledamot

Per Stenström

Johan Englund

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Mårten Nilsson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Erik Albenius
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i LRF Samköp AB, org.nr 556043-8771

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för LRF Samköp AB för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av LRF Samköp 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 för LRF Samköp AB.

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
LRF Samköp 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 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
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.
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•

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.

•

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 vi i 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.

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 LRF Samköp 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 LRF Samköp 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 organisation är utformad
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt. Den 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
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:
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•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget

•

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
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 om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Erik Albenius
Auktoriserad revisor
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Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige
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Erik Albenius
Auktoriserad revisor
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