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Sigill Kvalitetssystem AB
Org nr 556530-8979

Förvaltningsberättelse
Sigill Kvalitetssystem AB är ett helägt dotterbolag till Lantbrukarnas Ekonomi AB (LEAB),
org.nr. 556032-9269. LEAB är ett helägt dotterbolag till Lantbrukarnas Riksförbund, förening
u.p.a. (LRF), org.nr.702001-2642. Moderföretaget har sitt säte i Stockholm.
Verksamhet
Bolaget har, trots pågående coronapandemi, stärkt sin position och ökat sin synlighet på en
alltmer konkurrensutsatt marknad. Satsningar på framförallt sociala medier har ökat synligheten
och lett till fler kunder och en ökad efterfrågan på bolagets produkter.

Certifieringen IP Arbetsvillkor har under året tagit fart och är nu den snabbast växande
produkten. IP Livsmedel som haft en kraftig ökning de senaste åren har nu stagnerat något
medans bolagets premiumprodukter har en stor procentuell ökning. Fortsatt är trycket stort
på konsumentmärkningar som kommunicerar hållbarhet ur ett brett perspektiv och
efterfrågan på bolagets märkningar har därför ökat och fortsätter öka.

Bolaget utvecklar och säljer kvalitetssäkringssystem, primärt till företag inom de gröna näringarna.
En effektiv handel förutsätter effektiva kvalitetssäkringssystem och i takt med att de gröna
näringarnas behov av kvalitetssäkringssystem ökar skall bolaget i nära samarbete med näringen
tillhandahålla dem. Den mest betydande produkten är IP-standarden som erbjuder en
miljömärkning för svensk mat och blommor. IP-standarden bidrar till en hållbar utveckling inom de
gröna näringarna, underlättar och effektiviserar handel och blir för våra kunder ett verktyg för att
kommunicera det egna hållbarhetsarbetet. Standarden är kopplad till miljömärkningen Svenskt
Sigill för produkter som följer aktuella märkningsregler.

Hållbarhetsredovisning
Bolaget gör ingen egen redovisning utan hänvisar till Lantbrukarnas Riksförbund, förening upa,
702001-2642, förvaltningsberättelse.
Ekonomisk översikt
Nettoomsättning
Rörelsemarginal %
Balansomslutning
Avkastning på sysselsatt
kapital %
Avkastning på eget kapital %
Soliditet %

2020
14 231
14
5 071

2019
12 947
8
4 144

2018
12 800
12
4 425

2017
12 351
13
4 716

100
2
38

54
–
46

78
–
43

96
18
40

Definitioner: se not 8

Förslag till disposition av företagets förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, -54 345 kronor disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning
Summa

Eget kapital
2020-12-31

Bundet eget kapital
Aktiekapital

-54
-54

Fritt eget kapital

Reservfond

Balanserat resultat

Summa eget kapital

inkl. årets resultat

Ingående balans
Årets resultat
Vid årets utgång

1 000

1 000

1 000

1 000
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Resultaträkning
Belopp i tkr

Not

Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Personalkostnader
Rörelseresultat

2

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag, lämnade
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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2020

2019

14 231
14 231

12 947
12 947

-5 116
-7 194
1 921

-4 086
-7 847
1 014

–
-7
1 914

–
–
1 014

-1 850
64

-1 000
14

-19
45

-6
8

Signerat JE, IE, BP, LU, BR, EA

4 (9)

Sigill Kvalitetssystem AB
Org nr 556530-8979

Balansräkning
Belopp i tkr

2020-12-31

2019-12-31

44
4 397
234
396
–
5 071

118
3 165
246
338
277
4 144

Summa omsättningstillgångar

5 071

4 144

SUMMA TILLGÅNGAR

5 071

4 144

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos moderföretag
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Balansräkning
Belopp i tkr

Not

2020-12-31

2019-12-31

1 000
1 000
2 000

1 000
1 000
2 000

-99
45
-54
1 946

-107
8
-99
1 901

526
1 906
38
307
348
3 125

240
1 035
177
305
486
2 243

5 071

4 144

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
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.
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Klassificering
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller
förmånsbestämda.
Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett
försäkringsföretag, och har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald.
Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter
som har betalat och den kapitalavkastning som avgifterna ger.
Avgiftsbestämda planer
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som
skuld.
Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse
till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att
reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp
som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas
varje balansdag.
Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är:
- En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att
bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll,
inträffar eller uteblir, eller
- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att
reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden
och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen.
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
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen.
Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt.
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Not 2
Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse och VD
Medelantalet anställda
varav
varav
2020 män
2019 män
Sverige
Totalt

9
9

9
9

11%
11%

11%
11%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
2020
Löner och ersättningar

2019

Sociala kostnader

4 867
2 155

5 029
2 549

(varav pensionskostnad)

(757)

(909)

Av löner och ersättningar avser 1 122 (1 071) tkr VD. Av pensionskostnader avser 217 (214) tkr VD.

Not 3

Skatt på årets resultat
2020

2019

-19
-19

-6
-6

Aktuell skattekostnad

Avstämning av effektiv skatt
2020
Procent

Resultat före skatt

14

-14 21,4%

-3

8,0%

-5 21,4%

-3

0,0%
29,4%

–

0,0%

–

-19 42,8%

-6

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2020-12-31

2019-12-31

–
–
–

252
25
277

2020-12-31

2019-12-31

35
100
146
67
348

175
62
172
77
486

2020-12-31

2019-12-31

4 386
11
4 397

3 138
27
3 165

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Sociala avgifter
Semesterskuld
Löneskatt
Övriga poster

Not 6

Belopp

21,4%

Upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader

Not 5

2019
Procent

64

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

Not 4

Belopp

Fordringar hos moderbolag

Tillgodohavande på koncernkonto
Kundfordringar
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Not 7

Skulder till moderföretag

Leverantörsskulder
Koncernbidrag

Not 8

Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal:
Balansomslutning:
Avkastning på
sysselsatt kapital:
Avkastning på
eget kapital:

Rörelseresultat / Nettoomsättning
Totala tillgångar

Soliditet:

2020-12-31

2019-12-31

56
1 850
1 906

35
1 000
1 035

(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / Genomsnittligt sysselsatt kapital
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.

Johan Englund

Louise Ungerth

Styrelseordförande

Styrelseledamot

Bengt Persson

Ingrid Eilertz

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Britt Rahm
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 Sigill Kvalitetssystem AB, org.nr 556530-8979

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sigill Kvalitetssystem AB för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Sigill Kvalitetssystem 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 Sigill Kvalitetssystem
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
Sigill Kvalitetssystem 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 Sigill Kvalitetssystem AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten 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 Sigill Kvalitetssystem 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 11 februari 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Erik Albenius
Auktoriserad revisor
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