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NYTT ORANGERI GER
FLER SITTPLATSER OCH
ÖKADE INTÄKTSMÖJLIGHETER

U

ddetorp Säteri har fortsatt att utvecklas
med nya investeringar och nya affärsområden även under 2019. Det är inte svårt att
förstå varför så många förälskat sig i säteriet och dess
omgivningar. Här får brudparen en oförglömlig start
på sina nya liv tillsammans och företagen får uppleva
kämparglöden i ”kampen runt sjön” efter en lyckad
workshop.
I år har vårt gårdscafé tagit fart på allvar och vi har fått
mycket positiv respons från kunder och besökare. Det
är extra roligt eftersom detta affärsområde har tagit
mycket tid och fokus i anspråk under året. Bland
annat har vi utökat med ett nytt orangeri vilket ger
fler sittplatser och ökade intäktsmöjligheter.
En annan nysatsning på säteriet är den nyöppnade
antikaffären där våra besökare kan strosa bland moderna klassiker och göra fynd till hemmet.Verksamheten drivs inte i vår regi men genererar hyresintäkter och ett stort mervärde till våra kunder.

Ingen av oss var förberedda för den verklighet
världen skulle ställas inför 2020 och för vår verksamhet slår riktlinjer om social distansering extra hårt.
Inställda bröllop, konferenser och fester är några av
effekterna vi tidigt kunde se av Covid-19.Vårt
säteri har stått där det står i snart 500 år och troligtvis kommer vi få skriva av 2020 som ett av åren
där lika många gäster tyvärr inte fått möjlighet att
besöka oss. Jag ser trots utmaningarna positivt på
framtiden och de möjligheter som vårt numera
välkända varumärke ger oss.

Ingela Smith
Verkställande Direktör

Tyvärr genomfördes inte lika många bröllop under
2019 som vi räknat med och det har medfört att det
totala resultatet blivit sämre än förväntat. Detta berodde bland annat på vårt ökade fokus på konferensoch caféverksamheten som har större potential till
ökad tillväxt på sikt.

”
Jag är stolt över alla fantastiska
medarbetare som lägger ner både
hjärta och själ i allt vi gör.

”

I slutet av året välkomnade vi Beatrice till rollen
som ny restaurangchef jag vill passa på att tacka
både henne och resten av personalen för allt det fina
arbete de gjort för Uddetorp Säteri under 2019.Vi
har ett gott arbetsklimat och det är alltid roligt att gå
till jobbet!
Vårt klassiska julbord gick som planerat med
fler gäster än föregående år. 2 200 kunder besökte
julbordet och tillsammans skapade vi många stämningsfulla kvällar jag sent kommer glömma. Jag är
stolt över alla fantastiska medarbetare som lägger ner
både hjärta och själ i allt vi gör, julborden är inget
undantag.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Uddetorp Säteri AB, organisationsnummer, 556695-9325, får härmed avge redovisning över företagets
verksamhet för räkenskapsåret 2019. Om inte annat särskilt anges redovisas
alla belopp i tusentals kronor.

Ägarförhållanden
Företaget är ett dotterföretag till Uddetorp Holding AB, org. nr 556683-2902,
med säte i Borås stad. Moderföretaget ingår i en koncern där Uddetorp Invest
AB, 556062-2176, med säte i Borås, upprättar koncernredovisning för den
största koncernen.

Verksamheten
Uddetorp Säteri är ett event- och konferensföretag som erbjuder möten för
små och stora sällskap i en exklusiv miljö.
Företagets säte är Borås.

Flerårsjämförelse
2019
Nettoomsättning

2018

2017

2016

2015

4 323

4 405

2 941

2 163

450

Res. efter finansiella poster

-3 937

-2 601

-2 749

-3 089

-1 784

Balansomslutning

11 097

15 297

12 307

13 720

13 979

1,2

0,9

1,1

1,0

0,7

Soliditet (%)
*Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

Aktiekapital

Belopp vid årets
ingång

100

Övrigt
bundet
eget
kapital

0

Resultatdisp. enl.
beslut av årsstämma:

Resultatdisposition (kronor)

Övrigt
fritt
eget
kapital

43

-1

42

-1

1

0

-11

-11

-11

31

Årets förlust
Belopp vid årets
utgång

100

0

Årets
resultat

Summa
eget
kapital

42

Förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst 

41 549

årets förlust 

-10 607



30 942

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres

30 942



30 942

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
4

Finansiell rapport - 5

Balansräkning

Resultaträkning
Not

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

4 323

4 405

258

0

4 581

4 405

Rörelsens intäkter m.m.

Not

2019-12-31

2018-12-31

9 562

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Materiella anläggningstillgångar
Nedlagda kostnader på annans fastighet

5

9 210

Inventarier, verktyg och installationer

6

891

1 363

10 101

10 925

10 101

10 925

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

-1 042

-1 010

Övriga externa kostnader

3

-2 617

-2 571

Personalkostnader

4

-3 422

-1 798

-1 436

-1 627

-8 517

-7 006

-3 936

-2 601

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter

88

74

88

74

Kortfristiga fordringar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

-1

-0

-1

0

-3 937

-2 601

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag

3 927

2 600

3 927

2 600

Resultat före skatt

-10

-1

Skatt på årets resultat

-1

0

-11

-1

Kundfordringar

448

471

Fordringar hos koncernföretag

45

3 400

Aktuell skattefordran

42

55

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

7

3

0

39

49

577

3 975

Kassa och bank
Kassa och bank

331

323

Summa kassa och bank

331

323

Summa omsättningstillgångar

996

4 372

11 097

15 297

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Bundet eget kapital

Årets resultat

Aktiekapital

100

100

100

100

42

43

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

-11

-1

31

42

131

142

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Skulder till koncernbolag

8 000

11 185

Summa långfristiga skulder

8 000

11 185

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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8

429

404

1 886

3 055

178

243

473

268

2 966

3 970

11 097

15 297

Finansiell rapport - 7

Noter
Not 4. Personal
Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Intäkter
Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med
försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.
Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår 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 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 nominell skattesats om 20,6
procent (20,6) på skillnaden mellan redovisat värde och skattemässigt värde på
tillgångar och skulder.
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 anläggningstillgång
redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. Materiella
anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda
nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i
förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för
övriga typer av materiella tillgångar.

Inventarier, verktyg och maskiner
Nedlagda kostnader på annans fastighet

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.
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.

Antal år
5 år
10-20 år

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärde.
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 icke-räntebärande skulder värderas till nominella
belopp.
Finansiella anläggningstillgångar och finansiella långfristiga skulder samt
räntebärande kortfristiga finansiella fordringar och skulder värderas såväl vid första
redovisningstillfället som i efterföljande värdering till upplupet anskaffningsvärde,
vilket normalt är detsamma som verkligt värde (transaktionsvärdet) vid
anskaffningstidpunkten med tillägg av direkt hänförliga transaktionsutgifter såsom
courtage.
Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt förstin-först-ut, och nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till
försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn har
tagits till inkurans.

2019

Not 2. Uppskattningar och bedömningar
Uddetorp Säteri AB gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. 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
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år
bedöms inte finnas.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 3. Leasingavtal - Operationell leasing leasetagare
2019

2018

328

300

Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal,
förfaller till betalning enligt följande:
Inom 1 år

150

150

150

49

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

Summa

39

49

Not 8. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Medelantal anställda har varit

5

3

2019-12-31

2018-12-31

varav kvinnor

3

3

Upplupna lönerelaterade kostnader

364

200

varav män

2

0

Övriga poster

109

68

473

268

Löner, ersättningar m.m.

Not 9. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
2 464

1 306

Pensionskostnader

104

30

Sociala kostnader

805

437

3 373

1 773

Antal styrelseledamöter

4

4

varav kvinnor

1

1

varav män

3

3

Antal övriga befattningshavare inkl.VD

2

3

varav kvinnor

2

2

varav män

0

1

Summa
Könsfördelning i styrelse och
företagsledning

2019-12-31

2018-12-31

11 554

9 871

424

1 683

Inköp
Omklassificeringar

Efter räkenskapsåret utgång har omvärlden skakats av Covid-19. Bolaget tillhör
de branscher som i ett tidigt skede har påverkats på grund av de restriktioner som
införts för branschen. Beslut togs att tillfälligt stänga caféverksamheten som varit
öppen under helgerna. Konferensverksamheten fick tidigt flera avbokningar och
förfrågningarna för konferenser även senare i år har i princip avtagit. Under sommarmånaderna var i princip varje helg bokad för bröllopsarrangemang. På grund av
restriktionerna har bröllopen i maj och juni för närvarande avbokats eller bokats om
till sensommaren eller hösten.Vissa bröllopspar har också efterfrågat möjligheten att
avvakta till år 2021 samt att vissa valt att avboka helt.
Åtgärder har också vidtagits avseende kostnadsstrukturen och bolaget har från april
korttidspermitterat personal, vilket har beviljats av Tillväxtverket.
I nuläget är det svårt att göra en 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 10. Koncernförhållanden

Not 5. Nedlagda kostnader på annans fastighet.

71

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

12 049

11 554

Ingående avskrivningar

-1 992

-1 347

Omklassificeringar

-111

0

Årets avskrivningar

-736

-645

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 839

-1 992

Utgående redovisat värde

9 210

9 562

Företaget är helägt dotterföretag till Uddetorp Holding AB, org. nr 556097-1185,
med säte i Borås stad. Moderföretaget ingår i en koncern där Uddetorp Invest AB,
org. nr 556062-2176, med säte i Borås stad, upprättar koncernredovisning för den
största koncernen.

Not 11. Definition av nyckeltal
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Not 6.Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärde

2019-12-31

2018-12-31

4 490

4 111

Inköp

187

379

Omklassificeringar

-71

0

4 606

4 490

-3 126

-2 144

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Omklassificeringar

111

0

Årets avskrivningar

-700

-982

-3 715

-3 126

891

1 364

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
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2018-12-31

39

Ingående anskaffningsvärde
150

2019-12-31
Övriga poster

Löner och ersättningar

Under året har företagets leasingavgifter
uppgått till

2018

Medelantal anställda

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

Ersättningar till anställda
Avgiftsbestämda pensionsplaner
Avgifter för avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs löpande.

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

Följande avskrivningstider tillämpas:

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.

Not 7. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Borås 2020-06-03

Robert Smith
Ordförande

Martin Smith

Ingela Smith,
Verkställande direktör

Milad Ramezankhani

Min revisionsberättelse har lämnats 2020-06-08

Per Anders Carlsson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Uddetorp Säteri AB
Org.nr. 556695-9325

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Uddetorp Säteri AB för år 2019.
Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 5-10 i detta dokument.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Uddetorp
Säteri 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 Uddetorp Säteri 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.

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning för Uddetorp Säteri 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.

• 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.

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
Uddetorp Säteri AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

• u
 tvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och
tillhörande upplysningar.

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

• d rar 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.
• u
 tvärderar 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.

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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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

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.

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 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 den 8 juni 2020.

Per Anders Carlsson
Auktoriserad revisor

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

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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