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STYRELSEN OCH JAG HADE tidigt en gemensam bild av 
vad det var vi skulle åstadkomma – en byrå som kan leverera 
något utöver det vanliga och bli bäst på marknaden. Med  
så bra förutsättningar som vi fått genom partnerskapet med 
Uddetorp Invest vore allt annat rent av skamligt. För att bli 
bäst är det förstås mycket som ska klaffa. En kommunika
tionsbyrå utgörs ju av människor med olika kompetenser 
och steg ett var att rekrytera de bästa i branschen. I lag
uppställningen fick jag med mig Ellos Creative Director, den 
digitala strategen på RevolutionRace, produktionschefen 
från den lokala morgontidningen Borås Tidning, en av Väst
sveriges bästa reklamfotografer och många fler med stor 
erfarenhet från byråbranschen. Totalt var vi tio personer som 
klev in i våra nya fina lokaler den 2 januari 2019.

Efter en flygande start där rutiner sattes, värderingar for
mades och kulturen växte fram varvat med uppdrag från 
våra kunder inom koncernen öppnade vi, innan sommaren, 
dörrarna även för externa kunder. Några av kunderna som 
vi nu inlett långsiktiga samarbeten med är Boråstapeter, 
Ellos, Vara konserthus och FR Fastighetsservice för att bara 
nämna några.

Vi satte upp sex tydliga mål för året, som var så högt satta att 
vi nog inte riktigt trodde att det verkligen skulle gå vägen.  
Av de sex har vi kunnat bocka av fem. Det sjätte ser ut att gå  
i lås under Q1 2020 istället. Fingers crossed! 

Vid 2019 års slut är vi 12 personer i organisationen som med 
stolthet kan se tillbaka på everywheres första år. Vi lyckades 
nå våra mål och vi har haft otroligt roligt under tiden. Alla 
de förfrågningar vi får från personer som vill jobba hos oss 
är ett tecken på att vi lyckats med att skapa en arbetsmiljö 
som attraherar och det bådar gott inför framtida tillväxt. En 
kommunikationsbyrås största framgångsfaktor är att kunna 
erbjuda riktigt bra tjänster. Ytterligare en nyckel är människor 

med rätt kompetens, vi har hittills lyckats attrahera och  
rekrytera de bästa. Jag är stolt över vår genomarbetade 
kultur, vår arbetsmiljö och vår sammanhållning, något som 
jag alltid kommer värna om och prioritera.

Intäkterna under 2019 ligger i linje med budget och våra 
kunder är nöjda med det vi levererat under året. Den  
allmänna känslan när vi inledde det nya året var att vi lyckats 
och när vi dundrade vidare in i 2020 var det med samma 
goda humör, positiva inställning och jävlar anamma som vi 
haft sedan starten. 

Den planerade tillväxten skjuts framåt och trots att vi 
sommaren 2020 kommer att ha halverat personalstyrkan 
jämfört med vid årsskiftet har vi inte drabbats av något alar
merande tapp i försäljning. Med rådande omständigheter i 
omvärlden är jag glad att vi efter vårt första år har en positiv 
kultur och satt fungerande rutiner för arbetet. Det har gjort 
att vi snabbt kunna ställa om och tillfälligt skala ner verksam
heten. Vi följer noga utvecklingen i vår bransch med anled
ning av Covid19 och ser positivt på våra utsikter framåt. 

Emelie Lindell, VD

BYRÅN
M E D  H A N D P LO C K A D E   K R E ATÖ R E R

Fullservice

För snart två år sedan fick jag frågan om jag ville vara med och starta upp en  
kommunikationsbyrå tillsammans med Uddetorp Invest. Tvekade inte länge utan gjorde 

som jag brukar – kastade mig in i utmaningen efter en kort stunds noga kalkylerande. 

#goosebumps
everywhere
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DÖRRARNA ÖPPNAS  

Den 2 januari öppnades dörrarna och tio erfarna  
kreatörer klev in i de nya fina lokalerna på 
Herrljunga gatan i Borås. Första tiden sattes gemen

samma  rutiner och värderingar som skulle spegla everywhe
res arbetssätt och kultur. Arbetstempot var högt redan första 
veckan och samtidigt som lokalen fixades och renoverades 
arbetade teamet hårt med uppdrag från Uddetorp Invests 
koncernbolag. Efter att ha blivit varma i kläderna välkomnades 
i mars månad den första externa kunden och sedan dess 
har det rullat på med uppdrag från bland annat Boråstapeter, 
Stayhard, Vara konserthus och FR Fastighetsservice  vilket 
resulterade i att de externa uppdragen översteg de interna i 
november månad.

EVERYWHERE ARENA   
Hjärtat av everywhere – den majestätiska 
arenan. En fullutrustad oas mitt i kontoret 
med den senaste tekniken. Arenan har bra 
ljudsystem, trådlösa mikrofoner och en 
projektor vars duk påminner om en mindre 
biosalong. Här sitter kunderna bekvämt 
på kuddar och det finns plats för över 40 
personer. Arenan är perfekt för både före
läsningar, workshops, presentationer och 
Games of Thronesmarathon. Utrymmet är 
flexibelt med flyttbar talarstol och möjlig
het finns att bygga upp en liten scen.

GULD I ”DIN BÄSTA SIDA”   
Ett av årets mål var att vinna pris  
i minst en reklamtävling. Det 
lyckades vi göra med kampanjen  
”En plats för alla” för kunden 
Café Viskan, i den välrenomme
rade reklamtävlingen ”Din bästa 
sida”, kategori Röda tråden.

Så här löd juryns motivering:
”Modigt och rätt! Kaxigt och snyggt! I ett 
medium över flera medier. Detta är kom-
munikation när den är som bäst år 2019!”

LINDELL & AXELL 
Strax före sommaren 2019 startade everywhere 
en podcast om marknadsföring. Under tio veckor 
i rad släpptes nya avsnitt med ett nytt ämne varje 
vecka kopplat till branschen. Första säsongen 
togs emot väl och efter semestern spelades 
säsong två med tio nya avsnitt in och lanserades. 
Podden har på kort tid befäst sin position som 
Sveriges mest underhållande podcast om mark
nadsföring och fler säsonger är redan planerade. 
Framgångarna med Lindell & Axell har även lett 
till att duon blivit bokade som konferencierer och 
föreläsare runt om i Västsverige.

LANSERINGSFEST 
När året började lida mot sitt slut bjöd  
every where in till en efterlängtad lanserings
fest. Den 14 november förvandlades kontoret 

till en riktig festlokal. Eftersom julen stod för dörren  
namngavs eventet till ”Pre-Xmas Party” och det 
bjöds på julinspirerad mat serverat till livemusik av en 
trubadur. Lokalen fylldes med människor som tävlade 
i quiz, tog bilder med tomten och minglade med både 
nya och gamla bekantskaper. PreXmas Party blev en 
lyckad kväll med många nya kontakter, skratt och härlig 
stämning.

ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR  

Hösten 2019 startades konceptet som vi kallar ”Event at 
everywhere”. Fyra gånger per år bjuder vi in till en öppen 
föreläsning eller ett seminarium och delar med sig kost

nadsfritt av våra kunskaper och erfarenheter. Den 19 september 
var det premiär och arenan var mer än fullsatt när Emelie Lindell & 
Petter Axell pratade om vikten av ett bra varumärkesarbete. Publi
ken bestod av kunder, marknadsförare och nyfikna studenter som 
ställde frågor och lyssnade uppmärksamt. För de som inte kunde 
närvara på plats sände vi hela eventet live via vår Facebooksida. 

Månaden efter var ämnet marknadsplan och arenan var lika 
fylld som på premiären.

NÖJDA KUNDER
Första året utvärderades bland annat genom en under
sökning bland våra kunder. Majoriteten av de svarande 
uppgav att kreativitet och kvalitet i leveransen är det 

som är viktigast för dem i valet av kommunikationsbyrå och hela 
89,6% av de svarande uppger att de varit nöjda eller mycket nöjda 
med de uppdrag de beställt. 

Nöjdast är man med grafiska koncept, foto och design av 
annonser eller trycksaker. När det kommer till samarbete uppger 
kunderna att kontaktpersonens tillgänglighet och teamets leve
rans överträffar förväntningarna. Man tycker att tidplaner följs och 
att kostnaden för arbetet är rimligt. Det bådar gott för framtiden 
och inför 2020 satsar vi på att höja kundnöjdheten ytterligare.

SUCCÉ FRÅN DAG 1
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för EVRWR 
Communication AB, organisationsnummer  
5591755409, får härmed avge redovisningen över före
tags verksamhet för räkenskapsåret 2019. Om inte annat 
särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. 

Verksamheten 
En nystartad kommunikationsbyrå med målet att  
leverera något utöver det vanliga och bli bäst på markna
den. Verksamheten bedrivs under varumärket everywhere. 

Bolaget bildades under 2018 men verksamheten i  
bolaget började i januari 2019 och årets är således  
bolagets första verksamhetsår.

Företagets säte är i Borås.

Finansiell rapport

FLERÅRSJÄMFÖRELSE*

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

RESULTATDISPOSITION (kronor)

2019 2018

Nettoomsättning 7 440 0

Res. efter finansiella poster 3 430 230

Balansomslutning 2 493 182

Soliditet (%) 2 27

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Ägarförhållanden

Företaget är dotterföretag till Uddetorp Holding AB, 
org. nr 5560971185, med säte i Borås stad. Moderföre
taget ingår i en koncern där Uddetorp Invest AB, org. nr 
5560622176, med säte i Borås stad, upprättar koncern
redovisning för den största koncernen.

Aktiekapital
Övrigt bundet 

eget kapital
Övrigt fritt  

eget kapital
Årets  

resultat
Summa fritt 
eget kapital

Belopp vid årets ingång 50 0 0 0 0

Årets resultat 0 0

Belopp vid årets utgång 50 0 0 0 0

Förslag till disposition av bolagets vinst:

Till årsstämmans förfogande står

Balanserad vinst 1

Årets vinst 372

373

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 373

373

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING

Not
2019-01-01  

– 2019-12-31
2018-10-16  

– 2018-12-31

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 7 440 0

7 440 0

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter 371 0

Övriga externa kostnader 2 2 800 21

Personalkostnader 3 7 593 209

Av och nedskrivningar av materiella och immateriella  
anläggningstillgångar 103 0

-10 867 -230

Rörelseresultat -3 427 -230

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter 3 0

-3 0

Resultat efter finansiella poster -3 430 -230

Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag 3 445 230

3 445 230

Resultat före skatt 15 0

Skatt på årets resultat 15 0

Årets resultat 0 0

Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 4 596 0

596 0

Summa anläggningstillgångar 596 0

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 326 0

Fordringar hos koncernföretag 415 30

Övriga fordringar 6 0

Upparbetad men ej fakturerad intäkt 52 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 35 0

834 30

Kassa och bank

Kassa och bank 1 063 153

Summa kassa och bank 1 063 153

Summa omsättningstillgångar 1 897 183

SUMMA TILLGÅNGAR 2 493 183
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BALANSRÄKNING fortsättning NOTER

Not 1   REDOVISNINGS- OCH  
VÄRDERINGSPRINCIPER 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsre
dovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående 
år.

Fordringar 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder 
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har vär
derats till anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan.

Intäktsredovisning 
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar 
därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) 
om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leve
rans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Tjänster 
Intäkter från konsulttjänster intäktsredovisas när tjäns
terna tillhandahålls.

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till an
skaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaff
ningsvärdet 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 repara
tion och underhåll redovisas som kostnader. 

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid 
avyttring av en anläggningstillgång redovisas som 
Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systema
tiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. 
När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, 
beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. 
Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av 
materiella tillgångar. 

Följande avskrivningstider tillämpas: Antal år

Inventarier, verktyg och maskiner 38

Finansiella instrument 
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffnings
värde.

Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas 
när företaget blir part i det finansiella instrumentets 
avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort 
från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till 
kassaflödet från tillgången upphör eller regleras, eller 
när de risker och fördelar förknippade med tillgången 
överförs till annan part. Finansiella skulder tas bort 
från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen 
fullgörs eller upphör.

Kundfordringar värderas till anskaffningsvärde med 
avdrag för befarade förluster. Leverantörsskulder och 
andra ickeräntebärande skulder värderas till nominel
la belopp.

Finansiella anläggningstillgångar och finansiella 
långfristiga skulder värderas såväl vid första redovis
ningstillfället som i efterföljande värdering till upplu
pet anskaffningsvärde, vilket normalt är detsamma 
som verkligt värde (transaktionsvärdet) vid anskaff
ningstidpunkten med tillägg av direkt hänförliga 
transaktionsutgifter såsom courtage. Räntebärande 
kortfristiga finansiella fordringar och skulder värderas 
såväl vid första redovisningstillfället som i efterföljande 
värdering till anskaffningsvärde. Tillägg görs av direkt 
hänförliga transaktionsutgifter såsom courtage.

Leasing 
Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vil
ket de ekonomiska risker och fördelar som är förknip
pade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs 
från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt 
leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansi
ellt leasingavtal.

Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 50 50

50 50

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 0 0

Årets resultat 0 0

0 0

Summa eget kapital 50 50

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 220 21

Skulder till koncernföretag 1 156 5

Aktuell skatteskuld 114 0

Övriga skulder 309 85

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 644 22

Summa kortfristiga skulder 2 443 133

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 493 183
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NOTER

Not 3   PERSONAL

2019 2018

Medelantal anställda

Medelantalet anställda byg
ger på av bolaget betalda 
närvarotimmar relaterade 
till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har 
varit 11,00 3,00

varav kvinnor 6,00 2,00

varav män 5,00 1,00

Löner, ersättningar m.m.

Löner, ersättningar, sociala 
kostnader och pensions
kostnader har utgått med 
följande belopp:

Löner och ersättningar 5 262 164

Pensionskostnader 449 0

Sociala kostnader 1 749 45

Summa 7 460 209

Not 4   INVENTARIER, VERKTYG OCH  
INSTALLATIONER

19-12-31 18-12-31

Inköp 699 0

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 699 0

Årets avskrivningar 103 0

Utgående ackumulerade 
avskrivningar 103 0

Utgående redovisat värde 596 0

Leasetagare 
Operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över 
leasingperioden.

Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella lea
singavtal redovisas som tillgång och skuld i balans
räkningen. Tillgången och skulden redovisas till det 
lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av 
minimileaseavgifterna, fastställda vid leasingavtalets 
ingående. Leasingavgifterna fördelas på ränta och 
amortering av skulden enligt effektivräntemetoden. 
Variabla avgifter redovisas som kostnad det räken
skapsår utgifterna uppkommer.

Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasing
perioden.

Inkomstskatt 
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räken
skapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den 
del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu 
inte har redovisats.

Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet 
enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på 
balansdagen.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt 
resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av 
tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En 
temporär skillnad finns när det redovisade värdet på 
en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga 
värdet. Uppskjuten skatt 2019 har beräknats till en no
minell skattesats om 20,6 procent (20,6) på skillnaden 
mellan redovisat värde och skattemässigt värde på 
tillgångar och skulder. 

Avsättningar 
Avsättningar redovisas när det finns en legal eller 
informell förpliktelse till följd av en tidigare händelse, 
det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att 
krävas för att reglera förpliktelsen och beloppen kan 
uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Tidpunkten eller 
beloppet för utflödet kan fortfarande vara osäker. 

Avsättningar för omstruktureringar redovisas bara om 
en fastställd och utförlig omstruktureringsplan har 
utarbetats och införts, eller om företaget minst har 
offentliggjort planens huvuddrag till dem som berörs 
av den. Avsättningar redovisas inte för utgifter som hör 
samman med den framtida verksamheten.

Not 5   UPPLUPNA KOSTNADER OCH  
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

19-12-31 18-12-31

Personalrelaterade  
kostnader 609 22

Övriga poster 35 0

644 22

Not 6   VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER  
RÄKENSKAPSÅRETS SLUT 
Efter räkenskapsåret utgång har omvärlden skakats 
av Covid19. Detta har påverkat bolagets omsättning 
negativt då delar av pågående projekt har skjutits fram 
eller avbokats. Styrelsen har agerat för att se över vilka 
åtgärder som kan vara nödvändiga för att säkerställa 
den fortsatta verksamheten av bolaget. Då bolagets 
verksamhet är personalintensiv har dessa kostnader 
setts över och sedan april är personalen korttidsper
mitterad, Tillväxtverket har också beviljat den ansökan 
som har gjorts. I nuläget är det svårt att göra samlad 
bedömning av de ekonomiska konsekvenserna krisen 
har och kommer att innebära för verksamheten då vi 
inte kan bedöma hur långvarig krisen kommer att bli. 

Styrelsen och ledningen följer löpande utvecklingen 
och vidtar de åtgärder som anses vara nödvändiga för 
bolaget.

Not 7   KONCERNFÖRHÅLLANDEN 
Företaget är helägt dotterföretag till Uddetorp  
Holding AB, org. nr 5560971185, med säte i Borås 
stad. Moderföretaget ingår i en koncern där Uddetorp 
Invest AB, org. nr 5560622176, med säte i Borås stad, 
upprättar koncernredovisning för den största koncer
nen.

Not 8   DEFINITION AV NYCKELTAL 
Soliditet 
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

En avsättning redovisas till den bästa uppskattningen 
av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen på 
balansdagen. Avsättningar tas endast i anspråk för de 
utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd 
för. Avsättningar diskonteras till sina nuvärden där 
pengars tidsvärde är väsentligt.

Ersättningar till anställda 
Avgiftsbestämda pensionsplaner

Avgifter för avgiftsbestämda pensionsplaner kost
nadsförs löpande.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2   LEASINGAVTAL - OPERATIONELL  
LEASING LEASETAGARE

2019 2018

Under året har företagets 
leasingavgifter uppgått till 934 0

Framtida minimileasingav
gifter för icke uppsägnings
bara leasingavtal, förfaller till 
betalning enligt följande:

Inom 1 år 979 0

Mellan 2 till 5 år 3 323 0

4 302 0
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NOTER

Borås 20200603

Emilie Lindell Robert Smith 
Verkställande direktör Ordförande

Martin Smith

Min revisionsberättelse har lämnats 20200608

Per Anders Carlsson 
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i EVRWR Communication AB 
Org.nr. 559175-5409 

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för 
EVRWR Communication AB för år 2019. Bolagets 
årsredovisning ingår på sidorna 614 i detta dokument.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av EVRWR Communication ABs finansiella 
ställning per den 31 december 2019 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 EVRWR Communication 
AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens 
ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar 
styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, 
om förhållanden som kan påverka förmågan att 

fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande 
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 
till att göra något av detta.

Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag 
professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

•  identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än 
för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern 
kontroll.

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

•  utvärderar jag lämpligheten i de redovisnings
principer som används och rimligheten i styrelsens 
och verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar.

•  drar jag en slutsats om lämpligheten i att 
styrelsen och verkställande direktören använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som 
avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan 
fortsätta verksamheten.

•  utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på 
ett sätt som ger en rättvisande bild.

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

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 EVRWR Communication 
AB för år 2019 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare 
i avsnittet ”Revisorns ansvar”. Jag är oberoende i 
förhållande till EVRWR Communication AB enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens 
ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat 
en bedömning av om utdelningen är försvarlig med 
hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets 
egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och 
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta 
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma 
bolagets ekonomiska situation och att tillse att 
bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta 
den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer 
och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska 
fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande 
sätt.

Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören i något väsentligt avseende:

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

•  på något annat sätt handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och 
därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig 
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.
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*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.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder jag professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på min professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 
att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle 
ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som 
underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

 Borås 20200608           

Per Anders Carlsson 
Auktoriserad revisor




