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Att kunderna hittar till oss om och 
om igen är framför allt en fråga om 
vår högklassiga mat och service. Under 
året har vi fortsatt vår satsning på 
kvalitetsråvaror och klassiska menyer. 
Förra årets nyrekryteringar av kockar 
har resulterat i en ännu bättre och 
jämnare kvalitet på maten, plus ett 
smidigare arbetssätt. Vi anpassar 
alltmer vårt utbud till efterfrågan på 
marknaden och erbjuder gluten- och 
laktosfria alternativ, liksom vegetaris-
ka alternativ och andra varianter av 
specialkost. I takt med att vi växer ökar 
möjligheten att ge en bra lönsamhet i 
verksamheten eftersom vi kan köpa in 
större kvantiteter av råvaror.

För att marknadsföra oss jobbar vi 
vidare med sökmotoroptimering, och 
vi syns också i olika lunchguider, vilket 
är kostnadseffektiva och effektiva 
marknadsföringskanaler som gett bra 
resultat. 

Under året har vi nått en rekordnivå 
när det gäller antalet lunchgäster i 
restaurangen med tio procent jämfört 
med 2015. Vi har också förbättrat vårt 
frukostutbud, vilket resulterat i en  
ökning av antalet frukostgäster.  
Antalet gäster som betalar fullt pris är  
i stort sett detsamma som förra året. 

Också vår cateringverksamhet växer 
stadigt. Vi blir ofta rekommenderade 
för cateringuppdrag och har avtal 
med flera större företag, föreningar 
och eventbolag för återkommande 
beställningar. 
    
På Syskonen Andersson arbetar vi 
ständigt med att ta ett bra hållbarhets-
ansvar. Det gör vi dels genom att i så 
stor utsträckning som möjligt köpa in 
ekologiska matvaror, liksom ekologiskt 
kaffe. Vi är noggranna med avfallshan-
teringen och vår satsning på att ge våra 
gäster möjlighet att hämta mat flera 

gånger för att minska matsvinnet har 
fallit väl ut.  

Vi stöttar även gärna lokala aktörer 
för en gemensam utveckling av staden. 
Under året har vi sponsrat bland annat 
Lions, Borås Basket och Borås Hockey.  

Sammanfattningsvis har 2016 varit 
ett framgångsrikt år för oss och jag vill 
tacka mina duktiga medarbetare som 
med engagemang och teamkänsla bi-
dragit till ett fint resultat. Tillsammans 
ser vi fram emot ett lika starkt 2017!

Ökad kundtillströmning 
i restaurangen och 

inom catering
Vårt vinnande koncept – att leverera husmanskost av hög kvalitet och ett utbud av väl valda, klassiska rätter 
– har fortsatt fallit väl ut för oss 2016. Tillsammans med vårt ökade frukostutbud och vår fortsatta satsning 

på cateringverksamhet har den bidragit till en fortsatt positiv resultatutveckling under året som gått. 

Antalet lunchgäster 
har ökat med tio 

procent 2016 jämfört 
med 2015.

Ingrid Gustavsson
Restaurangchef



2016 2015 2014 2013 2011/12

Nettoomsättning, tkr 8 140 7 189 6 285 6 072 6 068

Resultat efter finansiella poster, tkr 452 349 -291 -1 030 210

Balansomslutning, tkr 2 274 1 931 1 804 2 481 3 027

Soliditet,  % 24 27 14 16 16

Disposition beträffande vinst eller förlust

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel:

Balanserade resultat 302 807

Årets resultat 37 229

Kr 340 036

Disponeras enligt följande:

I ny räkning överförs 340 036

Kr 340 036

Flerårsjämförelse

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Syskonen Anderssons Restaurant 
AB, organisationsnummer 556875-1811, får härmed avge redovisning över 
företagets verksamhet för räkenskapsåret 2016. Om inte annat särskilt anges, 
redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifterna inom parentes avser 
föregående år.

Verksamhet
”Husmanskost när den är som godast” är löftet lunch- och cateringrestaurang-
en Syskonen Anderssons i Borås Knalleland ger.

Ägarförhållanden
Företaget är dotterbolag till Viskans Mat & Dryck AB, org. nr 556728-8849, 
med säte i Borås stad. Moderbolaget ingår i en koncern där Uddetorp Invest 
AB, 556062-2176, med säte i Borås stad, upprättar koncernredovisning för den 
största koncernen.

Händelser under verksamhetsåret
Ett stort fokus har riktats mot att bibehålla en hög och jämn kvalité på maten 
och servicen och anpassa menyn till fler gluten- och laktosfria samt vegetariska 
alternativ.

Intäkter och resultat
Nettoomsättningen har ökat med 13% från 7 189 tkr till 8 140 tkr. Ökningen 
beror på en mycket hög kvalité på maten och kundservicen vilket har blivit 
känt i Borås och därmed ökat antalet lunchgäster. 

Förstärkningar i köket har gjorts för att bibehålla en hög kvalité på maten vilket 
har ökat personalkostnaden något, föregående år hyrdes mer personal in vilket 
redovisas under Övriga externa kostnader. Resultatet efter finansiella poster 
uppgår till 452 tkr (349 tkr) vilket är en förbättring med 30%.

Framtida utveckling
Ett fortsatt arbete med att utveckla restaurangen kommer att ske, det ihop 
med satsningar inom cateringverksamheten kommer stabilisera den positiva 
utvecklingen under 2017.
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Not 2016 2015

Rörelseintäkter

Nettoomsättning 8 140 7 189

Övriga rörelseintäkter 334 152

Summa rörelseintäkter 8 474 7 341

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -2 990 -2 654

Övriga externa kostnader 4 -1 412 -1 760

Personalkostnader 5 -3 128 -2 072

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -500 -493

Summa rörelsens kostnader -8 030 -6 979

Rörelseresultat 444 362

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 8 1

Räntekostnader - -14

Summa resultat från finansiella poster -8 -13

Resultat efter finansiella poster 452 349

Bokslutsdispositioner 6 -403 -146

Skatt på årets resultat 7 -12 -47

Årets vinst 37 156

Resultaträkning

Förändring av eget kapital
Aktie-
kapital

Övrigt fritt
eget kapital

Summa
eget kapital

Eget kapital 2016-01-01 100 303 403

Årets resultat - 37 37

Eget kapital 2016-12-31 100 340 440
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Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 8 59 414

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 9 75 198

Summa anläggningstillgångar 134 612

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager

Råvaror och förnödenheter 83 64

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 788 458

Aktuella skattefordringar 37 27

Övriga kortfristiga fordringar 7 73

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 187 100

1 019 658

Kassa och bank 11 1 038 597

Summa omsättningstillgångar 2 140 1 319

SUMMA TILLGÅNGAR 2 274 1 931

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital 100 100

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 303 147

Årets vinst 37 156

Summa eget kapital 440 403

Obeskattade reserver 12 149 146

KORTFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 13 - 83

Förskott från kunder 66 60

Leverantörsskulder 181 297

Skulder till koncernföretag 788 461

Övriga kortfristiga skulder 298 128

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 352 353

Summa kortfristiga skulder 1 685 1 382

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 274 1 931

Balansräkning
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Noter
Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3). 
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Intäkter
Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från 
säljare till köpare i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas 
efter avdrag för moms och rabatter.

Ersättningar till anställda 
Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald 
sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som 
en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att 
betala ut en ersättning. 

Leasing
Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilket de ekonomiska 
risker och fördelar som är förknippat med att äga en tillgång i allt väsentligt 
överföres från leasinggivaren till leasingtagaren. Ett operationellt leasingavtal 
är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på 
balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatte-
regler som är beslutade före balansdagen.

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till 
kvittning.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträk-
ningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som 
redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt 
mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte 
den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver

Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i 
resultaträkningen. Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner 

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat 
med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. 
Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Goodwill 5 år

 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till 
förvärvet av tillgången. 

Tillkommande utgifter som avser tillgångar läggs till anskaffningsvärdet om 
de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens 
prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. 
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. 

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anlägg-
ningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekost-
nad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens be-
dömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, 
beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod 
används för övriga typer av materiella tillgångar. 

Följande avskrivningstider tillämpas:

Inventarier, verktyg och installationer 3-5 år

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepap-
per, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leveran-
törsskulder, och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när 
företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kas-
saflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har över-
fört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har 
reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster 
med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som 
anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli in-
betalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar som 
är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och 
har en löptid överstigande 12 månader redovisas till ett diskonterat nuvärde 
och tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde 
efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från 
det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskill-
naden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effek-
tivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade 
beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Varulager
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det 
lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen med 
avdrag för inkurans.

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive 
den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna.

Not 2. Koncernuppgifter

Av dotterbolagets totala inköp och försäljningar mätt i kronor avser 13% 
(19%) av inköpen och 5% (2%) av försäljningen andra företag inom den 
företagsgrupp som bolaget tillhör.

 



Not 3. Uppskattningar och bedömningar 

Syskonen Andersson Restaurant AB gör uppskattningar och bedömningar om fram-
tiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, 
definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. Några uppskattningar 
och bedömningar om framtiden som innebär en betydande risk för väsentliga juste-
ringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år bedöms 
inte finnas.

Not 4. Operationella leasingavtal

2016 2015

Framtida minimileaseavgifter, som ska 
erläggas avseende icke uppsägningsbara 
leasingavtal:

Förfaller till betalning inom ett år 276 252

Förfaller till betalning senare än ett men inom 
5 år 597 801

873 1 053

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 276 293

I företagets redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda 
lokaler. Denna not inkluderar även finansiella leasingavtal, vilka redovisas som 
operationella. Förutom hyra av lokaler, avser avtalen leasing av inventarier och bilar 
för transportändamål. Inventarier leasas på fem år med möjlighet till utköp.
 
 
 
Not 5. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2016 2015

Medelantalet anställda

Kvinnor 5 2

Män 4 4

Totalt 9 6

Löner, ersättningar, sociala avgifter och 
pensionskostnader

Löner och ersättningar till övriga anställda 2 402 1 733

Sociala avgifter enligt lag och avtal 818 537

Pensionskostnader för övriga anställda 100 54

Totalt 3 320 2 324

Erhållna lönebidrag har reducerat personal-
kostnader i resultaträkning med 187 259

Styrelseledamöter och ledande 
befattningshavare

Antal styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor - -

Män 3 3

Totalt 3 3

Antal verkställande direktörer och andra 
ledande befattningshavare

Kvinnor 1 1

Män 7 7

Totalt 8 8

Not 6. Bokslutsdispositioner

2016 2015

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och 
avskrivningar enligt plan 15 -75

Lämnade koncernbidrag -400 -

Förändring av periodiseringsfond -18 -71

Summa -403 -146

Not 7. Skatt på årets resultat

2016 2015

Aktuell skatt -12 -47

Skatt på årets resultat -12 -47

Redovisat resultat före skatt 49 203

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22 %) -11 -45

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -1 -2

Redovisad skattekostnad -12 -47

Not 8. Goodwill

2016 2015

Ingående anskaffningsvärden 1 775 1 775

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 775 1 775

Ingående avskrivningar -1 361 -1 006

Årets avskrivningar -355 -355

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 716 -1 361

Utgående restvärde enligt plan 59 414

Not 9. Inventarier, verktyg och installationer

2016 2015

Ingående anskaffningsvärden 631 594

Inköp 22 37

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 653 631

Ingående avskrivningar -433 -295

Årets avskrivningar -145 -138

Utgående ackumulerade avskrivningar -578 -433

Utgående restvärde enligt plan 75 198

Not 10. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2016-12-31 2015-12-31

Upplupna lönebidrag 15 16

Övriga poster 172 84

187 100
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Not 11. Checkräkningskredit

2016-12-31 2015-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit 
uppgår till 100 100

Not 12. Obeskattade reserver

2016-12-31 2015-12-31

Ackumulerad skillnad mellan bokförda 
avskrivningar och avskrivningar enligt plan 61 75

Periodiseringsfond 88 71

Summa 149 146

Not 13. Upplåning

2016-12-31 2015-12-31

Räntebärande skulder

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut - -

Summa 0 0

KORTFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut - 83

Summa 0 83

Summa räntebärande skulder 0 83

Hela den långfristiga skulden förfaller till betalning inom fem år.

Not 14. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2016-12-31 2015-12-31

Upplupna lönerelaterade kostnader 309 288

Övriga poster 43 65

Summa 352 353

Not 15. Ställda säkerheter

2016-12-31 2015-12-31

För egna avsättningar och skulder

Avseende Skulder till kreditinstitut

Företagsinteckningar 2 100 2 100

Summa ställda säkerheter 2 100 2 100

Borås 2017-05-18

Min revisionsberättelse har lämnats 2017-05-31

Per Anders Carlsson
Auktoriserad revisor

Milad Ramezankhani
Verkställande direktör

Robert Smith
Ordförande

Martin Smith
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Revisionsberättelse

Rapport om årsredovisningen*

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Syskonen Anderssons 
Restaurant AB för år 2016. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 4-9 i detta 
dokument.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
Syskonen Anderssons Restaurant ABs finansiella ställning per den 31 decem-
ber 2016 och av dess finansiella resultat 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 Syskonen 
Anderssons Restaurant 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 ändamålsenli-
ga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsre-
dovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen. 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 oegentlig-
heter eller på fel.

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 förmå-
gan 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 årsredovis-
ningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel, 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 fel 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 årsredo-
visningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisions-
bevis 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 fel, efter-
som 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 redovis-
ningen och tillhörande upplysningar.

•  drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktö-
ren 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 osä-
kerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upp-
lysningarna 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 omfatt-
ning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i 
den interna kontrollen som jag identifierat.

Till bolagsstämman i Syskonen Anderssons Restaurant AB
Org.nr. 556875-1811

*Den finansiella rapporteringen i denna årsredovisning är det som har lämnats till Bolagsverket och är reviderad.  
Annan information i denna årsredovisning har således inte reviderats. 

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 Syskonen Anderssons 
Restaurant AB för år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvalt-
ningsberättelsen 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 Syskonen Anderssons Restaurant 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 ändamålsenli-
ga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bo-
lagets 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
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande 
om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av sä-
kerhet 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, årsredovisningsla-
gen 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 professio-
nella 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.

Borås den 31 maj 2017               

Per Anders Carlsson
Auktoriserad revisor

*Den finansiella rapporteringen i denna årsredovisning är det som har lämnats till Bolagsverket och är reviderad.  
Annan information i denna årsredovisning har således inte reviderats. 
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