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Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Verksamhet
Sånga-Säby Hotell & Konferens AB är ett dotterbolag till Bygruppen AB och bedriver
hotell- och konferensverksamhet i Svartsjö på Ekerö. Bolagets vision är att med glädje och
inspiration skapa hållbara mötesplatser och vara bäst på svenska matupplevelser och
affärsidén är att genom inspirerande mötesplatser och smakupplevelser skapa framgång och
lönsamhet.
Bolagets värdegrund utgår ifrån att alla gäster ska känna ”Äkta mötesglädje” under hela sin
vistelse.
Hotellet har en restaurang för sällskap upp till 310 gäster, ett flertal konferenslokaler och
övernattning erbjuds i 143 hotellrum med 260 sängplatser i naturskön miljö.
Hållbarhetsarbete
Bolaget gör ingen egen redovisning utan hänvisar till Lantbrukarnas Riksförbund, förening upa, 702001-2642 och dess
verksamhetsberättelse vad gäller hållbarhetsredovisning.
Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Belopp i tkr
Ekonomisk översikt

2020

2019

2018

2017

2016

Nettoomsättning

11 223

43 035

46 546

48 558

47 299

Balansomslutning

82 284

122 840

125 424

126 373

130 527

-109

0

-1

9

-1

89

59

58

57

56

Avkastning på sysselsatt
kapital %
Soliditet %
Definitioner: se not 15

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Året som gått för Sånga-Säby startade starkt med förbättrad försäljning och positiva tongångar
men har sedan mars helt gått i pandemins tecken.
Som ett direkt resultat av detta och en helt utslagen försäljning beslutades om stängning av verksamheten
i början av sommaren med påföljden att merparten av alla medarbetare har fått lämna sina anställningar.
Den återstående staben har fokuserat på fastighetsskötsel- och underhåll, korttidsuthyrning av boenden samt
strategisk utveckling av ett helt nytt koncept och varumärke som skall bära Sånga-Säby in i framtiden.
Samtliga sedan tidigare initierade renoverings- och förbättringsprojekt har under året avslutats tillsammans med
ytterligare strategiska underhållsprojekt som lagt en god grund för kommande säsonger.
Det nyskapade lantlivskonceptet med generationsoberoende upplevelser i både arbete och fritid har under
hösten formats och Sånga-Säby räknar med att åter starta upp med en helt ny gästupplevelse under hösten 2021.
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Bolaget beslutade under året att värdera fastigheten. Denna värdering resulterade i att fastighetens värde
i nuläget är ca 50 mkr lägre än vid tidigare värdering. För att ha korrekta värden i bokföringen har fastigheten skrivits ner
med 50 mkr. För att behålla värdet i bolaget har Lantbrukarnas Ekonomi AB beslutat att ge Sånga ett aktieägartillskott som
motsvarar nedskrivningen av fastigheten. Aktieägartillskottet är ovillkorat och får behållas även om nedskrivningen kommer att
återföras i framtiden. Nedskrivningen är endast bokföringsmässig, skattemässigt följer avskrivningarna ursprunglig plan.
I början av hösten valde Bygruppen och Sånga-Säbys Vd Christoffer Rinman att lämna över ledarskapet för bolaget
till efterträdaren Carl Glaumann.
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Pandemin har utöver de innevarande utmaningarna även förstärkt och öppnat dörrar för helt nya marknader under de kommande
åren och i takt med att pandemins effekter avtar förväntas Sånga-Säby nå en väsentligt bättre försäljning och position
på marknaden.
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Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital Reservfo
nd

Ingående balans

12 500

2 500

Aktieägartillskott, ovillkorat

Fritt eget kapital
Aktieägartillskott

Bal.res inkl
årets
resultat

Summa
eget
kapital

3 248

72 773

-49 880

-49 880

-46 632

72 893

54 525
50 000

50 000

Årets resultat
Vid årets utgång

12 500

2 500

104 525

Förslag till disposition av företaget vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 57 894 360 kr, disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning

57 894 360
Summa (kr)

57 894 360

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar
med tillhörande noter.
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Resultaträkning
Belopp i tkr

2020

2019

11 223

43 035

7 311

3 830

18 534

46 865

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

-1 827

-7 196

Övriga externa kostnader

-22 144

-15 706

Personalkostnader

-16 946

-17 288

anläggningstillgångar

-57 209

-6 729

Rörelseresultat

-79 592

-54

-1 259

-975

-80 851

-1 029

31 000

1 050

-49 851

21

-29

-12

-49 880

9

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag, erhållna
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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Balansräkning
Belopp i tkr

2020-12-31

2019-12-31

Byggnader och mark

53 221

106 397

Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

13 965

8 338

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

2 695

3 345

69 881

118 080

69 881

118 080

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter

247

386

247

386

428

2 546

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuell skattefordran

8 696

0

488

695

Övriga fordringar

1 491

341

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 053

792

12 156

4 374

Summa omsättningstillgångar

12 403

4 760

SUMMA TILLGÅNGAR

82 284

122 840
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Balansräkning
Belopp i tkr

2020-12-31

2019-12-31

12 500

12 500

2 500

2 500

15 000

15 000

104 525

54 525

3 248

3 239

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (12 500 aktier á nom 1 000 kr)
Reservfond
Fritt eget kapital
Aktieägartillskott
Balanserat resultat
Årets resultat

-49 880

9

57 893

57 773

72 893

72 773

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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0

44 233

704
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5 216
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Noter
Belopp i tkr om inget annat anges
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.
För byggnader har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara väsentlig.
Dessa tillgångar har därför delats upp i komponenter vilka skrivs av separat.
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.
Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är
byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms
som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar.
Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på
byggnader:
- Stomme
- Stomkompletteringar, innerväggar mm
- Installationer; värme, el, VVS, ventilation mm
- Yttre ytskikt; fasader, yttertak mm
- Inre ytskikt, maskinell utrustning mm
Leasing
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.
Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men
exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över
leasingperioden.
Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen.
I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för
att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.
I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader
och de indirekta kostnader som utgör mer än en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för
tillverkningen [eller uppgår till mer än ett oväsentligt belopp]. Vid värdering har hänsyn tagits till
normalt kapacitetsutnyttjande.
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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.
Koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen.
Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt.

Not 2

Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad
2020

2019

2 930

13 570

Nettoomsättning per rörelsegren
Logiintäkter
Övriga hotellintäkter
Mat och dryck
Konferensintäkter

551

801

5 777

20 558

1 965

8 107

11 223

43 035

11 223

43 035

11 223

43 035

2020

2019

Arrende och hyresintäkter

3 531

3 055

Övrigt

3 780

775

7 311

3 830

Nettoomsättning per geografisk marknad
Sverige

Not 3

Övriga rörelseintäkter

Not 4

Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantalet anställda
2020

2019

varav
män

Sverige

18

31

42%

Totalt

18

31

42%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar

Styrelsen
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2020-12-31
Andel kvinnor

2019-12-31
Andel kvinnor

25%

33%
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Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
2020
Löner och ersättningar
Sociala kostnader
(varav pensionskostnad) 1)

2019

11 068
3 859

12 096
5 118

(977)

(1 102)

1) Av företagets pensionskostnader avser 0 tkr (f.å. 0) företagets ledning.
Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga
anställda
2020

Löner och andra ersättningar

Not 5

2019

Styrelse
och VD

Övriga
anställda

Styrelse
och VD

Övriga
anställda

98

10 969

93

12 003

Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader, koncernföretag
Räntekostnader, övriga
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2020

2019

-1 256

-973

-4

-2

-1 259

-975
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Not 6

Skatt på årets resultat
2020

2019

-29

-12

-29

-12

Aktuell skattekostnad

Avstämning av effektiv skatt
2020
Resultat före skatt

2019
Procent

Belopp
-49 851

Belopp
21

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget

21,4%

10 668

21,4%

-4

Ej avdragsgilla kostnader
Redovisad effektiv skatt

35,7%
57,1%

-10 697

35,7%
57,1%

-12

Not 7

-29

-8

Byggnader och mark
2020-12-31

2019-12-31

Vid årets början

172 086

170 234

Nyanskaffningar

0

1 852

Ackumulerade anskaffningsvärden

Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar

-4 002

0

3 648

0

Nedskrivning

-49 963

0

Vid årets slut

121 769

172 086

-65 690

-60 143

2 742

0

1

0

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivning

-5 601

-5 547

-68 548

-65 690

53 221

106 397

2020-12-31

2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

1 290

1 290

Redovisat värde vid årets slut

1 290

1 290

Redovisat värde vid årets slut
Varav mark
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Not 8

Inventarier, verktyg och installationer
2020-12-31

2019-12-31

Vid årets början

27 133

21 577

Nyanskaffningar

0

5 594

-49

-38

Ackumulerade anskaffningsvärden

Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar

7 291

0

34 375

27 133

-18 795

-17 639

30

26

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivning på anskaffningsvärden

Redovisat värde vid årets slut

Not 9

0

-1

-1 645

-1 181

-20 410

-18 795

13 965

8 338

2020-12-31

2019-12-31

3 345

4 894

Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde
Under året nedlagda kostnader
Under året genomförda omklassificeringar
Redovisat värde vid årets slut

Not 10

10 289

3 251

-10 939

-4 800

2 695

3 345

2020-12-31

2019-12-31

Varulager m m

Råvaror och förnödenheter
Not 11

247

386

247

386

2020-12-31

2019-12-31

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Övriga poster
Not 12

1 053

792

1 053

792

2020-12-31

2019-12-31

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupen semesterskuld
Upplupna sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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Not 13

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
2020-12-31

2019-12-31

4 671

4 671

För egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar
Övriga ställda panter och säkerheter

Inga

Inga

Eventualförpliktelser

Inga

Inga

Not 14

Koncernuppgifter

Sånga-Säby Hotell & Konferens AB är ett helägt dotterbolag till Bygruppen AB, organisationsnummer 556529-6349. Bygruppen AB är ett helägt dotterbolag till Lantbrukarnas Ekonomi AB,
organisationsnrummer 556032-9269. Lantbrukarnas Ekonomi AB är ett helägt dotterbolag till Lantbrukarnas Riksförbund, förening u p a, organisationsnummer 702001-2642.
Moderföretagen har säte i Stockholm.

Inköp och försäljning inom koncernen
Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 21 % av inköpen och 15 % av
försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.
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Not 15

Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal:
Balansomslutning:
Avkastning på
sysselsatt kapital:

Rörelseresultat / Nettoomsättning
Totala tillgångar

Finansiella intäkter:
Sysselsatt kapital:
Räntefria skulder:
Avkastning på
eget kapital:
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

Stockholm, den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Johan Englund
Ordförande

Charlotte Werner Wiebe
Styrelseledamot

Magnus Helgesson
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Göran Almberg
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Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Sånga-Säby Hotell & Konferens AB, org.nr 556095-2672

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sånga-Säby Hotell & Konferens AB för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Sånga-Säby Hotell & Konferens 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 Sånga-Säby Hotell &
Konferens 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
Sånga-Säby Hotell & Konferens 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 Sånga-Säby Hotell & Konferens 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 Sånga-Säby Hotell & Konferens 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

Signerat med Svenskt BankID

2021-04-13 08:26:15 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Erik Albenius

Datum

Erik Albenius
Auktoriserad revisor
Leveranskanal: E-post

 Signerat

2021-04-13 08:26:15 UTC

Oneflow ID 1677227

Sida 4 / 4

