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Styrelsen och verkställande direktören för W5 Solutions AB avger följande årsredovisning för 
räkenskapsåret 2018-07-01 - 2019-12-31. 
  
  
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp 
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 
  
  

Förvaltningsberättelse 
  
  
Information om verksamheten 
  
Bolaget inkluderat de två dotterbolagen bedriver utveckling, tillverkning och produktion av 
högteknologiska system och lösningar till svenska och internationella försvarsentreprenörer, myndigheter 
och andra företag.  
  
Företaget har sitt säte i Stockholm. 
  
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
  
Sedan april 2018 ingår bolaget i en koncern med de två dotterbolagen W5 Solutions Production AB och 
W5 Solutions Teleanalys AB. Under räkenskapsåret har personal överflyttats till dotterbolaget W5 
Solutions Production AB. Bolaget agerar idag främst som ett försäljningsbolag. 
  
Bolaget har under året namnändrats från W-5 Systems AB. 
  
Räkenskapsåret har under året förlängts och omfattar 18 månader. 
  
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
  
Den största händelsen efter räkenskapsårets slut är den rådande Covid-19 pandemin. 
  
Bolaget genomför kontinuerlig riskbedömning huruvida situationen kan komma att påverka såväl 
personalen som verksamheten för att snabbt kunna vidta nödvändiga åtgärder. 
  
Bolaget har hitintills varit förskonade från några allvarligare konsekvenser men bolaget har en haft en 
ökad sjukfrånvaro. Såväl sjukdomsfrånvaron som tidsåtgången för att hantera situationen har medfört att 
bolaget fått prioritera ned det långsiktiga strategiska arbetet för att prioritera våra leveransåtaganden 
gentemot kund. 
  
I dagsläget gör bolaget bedömningen att det föreligger risk för lägre orderingång och leveransförmåga. 
Bolaget kan inte lämna några prognoser på vilken omfattning och hur det kommer slå resultatmässigt då 
förutsättningarna kan komma att ändras mycket fort beroende på pandemins utveckling. 
  
  
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
  
Det föreligger goda förutsättningar att kunna uppnå ställda prognoser såväl omsättning och resultat under 
förutsättning att effekten av Covid-19 pandemin inverkan på bolaget inte ökar. Oaktat Covid-19 så är 
bolagets orderstock och orderingång samt de finansiella förutsättningarna starkare än någonsin. 
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Forskning och utveckling 
  
Bolaget har fortsatt stärkt sitt produktutbud inom respektive affärsområde. Bolagets produktutveckling 
har tagits väl emot av marknaden och är en viktig bidragande orsak till bolagets tillväxt. 
  
  
Flerårsöversikt (Tkr) 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16  
  (18 mån) (7 mån) (18 mån)   
Nettoomsättning 35 563 7 298 15 307 12 058   
Resultat efter finansiella poster 50 54 1 633 1 255   
Soliditet (%) 27,2 44,9 25,5 47,7   
            
  
Förändring av eget kapital 
  Aktie- Balanserat Årets Totalt 
  kapital resultat resultat  
Belopp vid årets ingång 50 000 1 037 154 29 978 1 117 132 
Erhållna aktieägartillskott  3 500 000  3 500 000 
Årets resultat   -228 184 -228 184 
Belopp vid årets utgång 50 000 4 537 154 -198 206 4 388 948 
      
Villkorade aktieägartillskott uppgår till 3 500 000 kr (fg år 0 kr). 
  
Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 
  
balanserad vinst 4 567 132 
årets förlust -228 184 
 4 338 948 
  
disponeras så att 
i ny räkning överföres 4 338 948 
  
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. 
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Resultaträkning Not 2018-07-01 
-2019-12-31 

(18 mån) 

2017-12-01 
-2018-06-30 

(7 mån)   
  

 

 
Nettoomsättning   35 562 718   7 297 560   
Övriga rörelseintäkter   192 126   28 759   
    35 754 844   7 326 319   
            
Rörelsens kostnader           
Handelsvaror   -20 446 588   -2 383 560   
Övriga externa kostnader   -7 357 231   -2 438 224   
Personalkostnader 2 -7 738 110   -2 428 601   
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar   -52 705   -21 702   
Övriga rörelsekostnader   -13 108   0   
    -35 607 742   -7 272 087   
Rörelseresultat 3 147 102   54 232   
            
Resultat från finansiella poster           
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar   0   -266   
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 63 680   0   
Räntekostnader och liknande resultatposter   -160 307   -110   
    -96 627   -376   
Resultat efter finansiella poster   50 475   53 856   
            
Bokslutsdispositioner 5 -278 659   0   
Resultat före skatt   -228 184   53 856   
            
Skatt på årets resultat   0   -23 878   
Årets resultat   -228 184   29 978   
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Balansräkning Not 2019-12-31 2018-06-30   
  

 

 
TILLGÅNGAR           
            
Anläggningstillgångar           
            
Materiella anläggningstillgångar           
Inventarier, verktyg och installationer 6 10 000   71 307   
    10 000   71 307   
            
Finansiella anläggningstillgångar           
Andelar i koncernföretag 7 1 200 000   0   
Andra långfristiga värdepappersinnehav 8 0   0   
    1 200 000   0   
Summa anläggningstillgångar   1 210 000   71 307   
            
Omsättningstillgångar           
            
Varulager m m           
Färdiga varor och handelsvaror   321 800   586 365   
    321 800   586 365   
            
Kortfristiga fordringar           
Kundfordringar   11 016 142   2 031 579   
Fordringar hos koncernföretag   1 651 398   0   
Övriga fordringar   21 539   116 650   
Upparbetad men ej fakturerad intäkt   366 900   0   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   279 439   887 925   
    13 335 418   3 036 154   
            
Kassa och bank   1 247 211   220 161   
Summa omsättningstillgångar   14 904 429   3 842 680   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   16 114 429   3 913 987   
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Balansräkning Not 2019-12-31 2018-06-30   
  

 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER           
            
Eget kapital           
Bundet eget kapital           
Aktiekapital   50 000   50 000   
    50 000   50 000   
            
Fritt eget kapital           
Balanserad vinst eller förlust   4 567 132   1 037 154   
Årets resultat   -228 184   29 978   
    4 338 948   1 067 132   
Summa eget kapital   4 388 948   1 117 132   
            
Obeskattade reserver   0   821 101   
            
Kortfristiga skulder           
Leverantörsskulder   261 723   955 363   
Skulder till koncernföretag   10 863 832   0   
Aktuella skatteskulder   1 752   67 607   
Övriga skulder   509 873   587 047   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   88 301   365 737   
Summa kortfristiga skulder   11 725 481   1 975 754   
            
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   16 114 429   3 913 987   
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Noter 
  
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
  
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3).  
  
Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Övergången till K3 har inte föranlett några ändringar i resultaträkningen, 
balansräkningen, kassaflödesanalys eller noter och någon effekt i det egna kapitalet har med anledning av 
övergången till K3 inte uppkommit. 
  
Intäktsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
  
Pågående tjänsteuppdrag 
Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material 
levereras eller förbrukas innebärande att vinsten från uppdragen avräknas successivt. 
  
Om det inte är sannolikt att betalning kommer att erhållas för belopp som redan har redovisats som intäkt 
redovisas det belopp som sannolikt inte kommer att erhållas som en kostnad. 
  
I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med de belopp som fakturerats beställaren under samma 
period. Om de fakturerade beloppen överstiger den redovisade intäkten utgör mellanskillnaden en skuld, 
vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad intäkt. Om intäkten överstiger de fakturerade 
beloppen utgör mellanskillnaden en fordran vilken redovisas som upparbetad men ej fakturerad intäkt. 
  
Inkomster från uppdrag till fast pris redovisas som intäkt enligt uppdragens respektive 
färdigställandegrad, så kallad successiv vinstavräkning. Färdigställandegraden fastställs huvudsakligen 
genom att jämföra nedlagda uppdragsutgifter med totala uppdragsutgifter. 
  
När utfallet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas uppdragsinkomsten och hänförliga 
uppdragsutgifter i resultaträkningen med utgångspunkt från färdigställandegraden av aktiviteterna på 
balansdagen. 
  
Om det ekonomiska utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas en intäkt 
endast med ett belopp som motsvarar de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas 
av beställaren. Om det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala 
uppdragsinkomsten från ett uppdrag redovisas den befarade förlusten som en kostnad omgående i 
resultaträkningen. 
  
I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med de belopp som fakturerats beställaren under samma 
period. Om de fakturerade beloppen överstiger den redovisade intäkten utgör mellanskillnaden en skuld, 
vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad intäkt. Om intäkten överstiger de fakturerade 
beloppen utgör mellanskillnaden en fordran vilken redovisas som upparbetad men ej fakturerad intäkt. 
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Anläggningstillgångar 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.  
  
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 
Följande avskrivningsprocent tillämpas: 
  
Inventarier, verktyg och installationer 20   
      
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i 
eget kapital. 
  
Aktuell skatt 
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per 
balansdagen. 
  
Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. 
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder 
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive 
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. 
  
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med 
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av 
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten 
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. 
  
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga 
överskott. 
  
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna 
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver. 
  
Koncernförhållanden 
Företaget är ett moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§ 
upprättas ingen koncernredovisning. 
  
Nyckeltalsdefinitioner 
Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 
 
Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter. 
 
Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning. 
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Not 2 Medelantalet anställda 
  2018-07-01 2017-12-01   
  -2019-12-31 -2018-06-30   
        
Medelantalet anställda 4 6   
        
  
Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 
  2018-07-01 2017-12-01   
  -2019-12-31 -2018-06-30   
        
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i 
koncernen 63,60 % 0,00 %   
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i 
koncernen 11,30 % 0,00 %   
        
  
Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
  2018-07-01 2017-12-01   
  -2019-12-31 -2018-06-30   
        
Ränteintäkter från koncernföretag 63 588 0   
Övriga ränteintäkter 92 0   
  63 680 0   
        
  
Not 5 Bokslutsdispositioner 
  2018-07-01 2017-12-01   
  -2019-12-31 -2018-06-30   
        
Återföring från periodiseringsfond 821 101 0   
Lämnade koncernbidrag -1 099 760 0   
  -278 659 0   
        
  
Not 6 Inventarier, verktyg och installationer 
  2019-12-31 2018-06-30   
        
Ingående anskaffningsvärden 186 018 186 018   
Försäljningar/utrangeringar -66 018 0   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 120 000 186 018   
        
Ingående avskrivningar -114 711 -93 009   
Försäljningar/utrangeringar 40 711 0   
Årets avskrivningar -36 000 -21 702   
Utgående ackumulerade avskrivningar -110 000 -114 711   
        
Utgående redovisat värde 10 000 71 307   
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Not 7 Andelar i koncernföretag 
  2019-12-31 2018-06-30   
        
Ingående anskaffningsvärden 0 0   
Inköp 1 200 000 0   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 200 000 0   
        
Utgående redovisat värde 1 200 000 0   
        
  
Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav 
  2019-12-31 2018-06-30   
        
Ingående anskaffningsvärden 0 600 000   
Försäljningar/utrangeringar 0 -600 000   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0   
        
Utgående redovisat värde 0 0   
        
  
Stockholm den 18 maj 2020 
  
  
  
    
Anders Lundström Peter Lundberg 
Ordförande   
    
    
    
Robert Dahlquist Micael Schmitz 
    
    
    
    
Stefan Kaiser Jonas Rydin 
 
 
 
 
Daniel Hopstadius 
Verkställande direktör   
    
  
Min revisionsberättelse har lämnats den 28 maj 2020 
 
 
 
Christer Asplund 
Godkänd revisor 
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i W5 Solutions AB 

Org.nr. 556973-2034 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för W5 Solutions AB för räkenskapsåret 2018-07-

01 -- 2019-12-31. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 

ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av W5 Solutions 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 W5 Solutions 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. 

Övriga upplysningar 

Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2017-12-01 -- 2018-06-30 har utförts av en 

annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 25 oktober 2018 med omodifierade 

uttalanden i Rapport om årsredovisningen. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en 

rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll 

som den 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 för bedömningen av bolagets förmåga 

att fortsätta verksamheten. Den 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 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 redovisningsprinciper som används och rimligheten i 

styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

•  drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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 förvaltning 

för W5 Solutions AB för räkenskapsåret 2018-07-01 -- 2019-12-31 samt av förslaget till 

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 

beviljar styrelsens ledamöter 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 W5 Solutions 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 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. 

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 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. 

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. 

 

 

Älmhult den 28 maj 2020 

 

 

Christer Asplund 

Godkänd revisor / Medlem i FAR 
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