
Årsredovisning 2017



“Med gemensamma krafter 
har vi slitit hårt under hela 
året som gått, hela tiden 
med mycket hjärta.”
Klas Liljegren, VD
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Mycket slit, 
mycket hjärta. 

Hur gick 2017? Det snabba svaret på frågan är kort 
och gott: ”Fantastiskt!” Och den som ger det svaret 
är Klas Liljegren, VD på Modity.
 ”Vi har haft ett väldigt bra år där vi vuxit, fått nya 
spännande kunder och utvecklat affären vidare.  
Vi har även satsat hårt på att bygga för framtiden. 
Medarbetarna är nyckeln. Allt ljus på dem.”
 Klas betonar att den kompetens han dagligen 
möter inom Moditys väggar är oöverträffad. 
 ”Sett till antalet anställda så är den samlade  
hjärn kraften och områdeskompetensen i Modity 
enastående vass.”
 Han menar också att detta är nyckeln till deras 
framgång. 

Fortsättning ➝

”Den samlade hjärnkraften och 
områdeskompetensen i Modity 
är enastående vass.”
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Pernilla Ademar, 
portföljförvaltare
Utifrån din horisont, vad var det bästa med 2017?

”Att vi har byggt en vass IT-plattform och teknisk infra-
struktur, som ger oss nya möjligheter att arbeta smidigare, 
effektivare och mer precist. Som jag ser det är den nya 
plattformen mycket viktig för vår framtida tillväxt”.

 N
är Klas kom ombord på senvåren 2016 
var det med glädje han konstaterade att 
ledningsgruppen ville satsa vidare och 
att det fanns en samsyn på hur  Modity 

skulle gå in i 2017. Det fanns tydliga tecken på en 
företagskultur som många trivdes i och trodde på, 
vilken också skulle lyftas fram genom ett omfattande 
varumärkesarbete under 2017. Här fokuserades det 

samstämmigt på företagets vision, syfte och värde-
ringar att samlas runt.
 ”Drivet och lusten för framgång fanns redan i 
Modity när jag kom in i bilden. Med gemensamma 
krafter har vi slitit hårt under hela året som gått, hela 
tiden med mycket hjärta. Handeln har gått mycket 
bra och den fortsatta satsningen på gas har varit  
helt riktig. Vi har utökat samarbetet med befintliga 
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kunder och inlett relationer med några nya, bland 
annat en av Sveriges största kommande vindkrafts-
parker”, säger Klas och ler.
 I nästa stund tar han på sig ett allvarligare ansikte 
och lutar sig fram över bordet, som för att under-
stryka det han ska säga.
 ”Och vi har haft ett starkt stöd från våra ägare.”
 Modity har getts möjligheten att satsa, berättar 

”Det är inte alltid vi ger kunderna 
det de efterfrågar, utan vi ger dem 
vad de behöver.”

Klas. Han tycker själv att han har fått ett mycket stort 
förtroende och för verksamheten anpassat mandat. 
Och att han har kunnat ge Moditys medarbetare 
detsamma. 
”Så länge alla drar åt samma håll är det i regel för-
tjänstfullt att köra med lösare tyglar.” 

Fortsättning ➝
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 F
ör att säkerställa att alla på Modity har 
samma bild över kursen framåt beslöt  
ledningen att jobba med företagets varu-
märkesplattform. Tidigt under året drogs 

ett arbete igång för att nagelfara kulturen på företaget 
och identifiera vilket långsiktigt mål man strävar mot.
 Genom ett antal workshops vaskades viktiga  
värdeord fram. En gemensam bild av hur Modity  
kan och vill särskilja sig på marknaden gjordes 
synlig. Visionen för vad företaget ska stå för om flera 
decennier formulerades. Allt skedde med stor entu-
siasm och resulterade bland annat i fyra värderingar 
som är tongivande inom företaget.

Tord Rixborn,  
chef Marknad & Sälj
Vad anser du är det viktigaste som hänt Modity under 2017?

”Att vi tog ett viktigt och riktigt strategiskt steg när vi tecknade 
samarbetsavtal med en av Sveriges största kommande vindkrafts-
parker. Jag ser det som ett direkt resultat av och bekräftelse på 
den affärsplan vi tog med oss in i 2017, där målsättningen är att 
bli en kostnadseffektiv och långsiktig partner för el producenterna. 
Att energibolagen fortsätter att välja Modity som samarbetspartner 
visar att vår ambition, profil och kompetens fortsätter vara rätt för 
detta viktiga kundsegment.”
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”En enkel energiaffär.  
Det är vårt enkla löfte.”

”Var öppen, tänk nytt, gör rätt och ha kul!” säger  
Klas med ett leende. ”Det är fyra enkla och  
väg  ledande värderingar för oss att förhålla oss till  
i vårt dagliga arbete. För enkelt ska det vara.”
 Klas gör en konstpaus.
 ”En enkel energiaffär. Det är vårt enkla löfte.  
En enkel energiaffär – Med spetskompetens,  
öppenhet och närvaro vid din sida kan du som  
kund koncentrera dig på kärnverksamheten.”
På frågan om han kan utveckla det så rycker  
Klas lätt på axlarna.

”Vi gör det enkelt för våra kunder. I en komplex 
bransch förenklar vi för dem i mycket av det som  
gör vår bransch till en av de svåraste att förstå.  
Våra kunder kan luta sig mot oss och vi hjälper  
dem att förenkla och förutse.”

Fortsättning ➝
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Peter Kaiser, ekonomichef
Vad skulle du säga var det viktigaste som hände Modity under 2017?

”Som jag ser det har ökade samarbeten med både nya och befintliga kunder 
gjort oss bättre rustade inför framtiden. Resultatet för 2017 är mycket bra och 
2018 ser ut att bli minst lika bra, vilket är riktigt kul! Det positiva resultatet ger oss 
goda förutsättningar att fortsätta att utvecklas och möta de många förändringar 
som står för dörren i branschen.”

 E
nergimarknaden är en marknad med 
snabba förändringar och extremt stora 
värden. Långsiktighet i samarbetet med 
kunderna är viktigt för att verkligen kunna 

ge dem vad de behöver över tid.
 ”Det är inte alltid vi ger kunderna precis det de 
efter frågar, utan vi ger dem vad de verkligen behöver. 
Och för att kunna och våga agera på det sättet krävs 
långsiktiga och öppna samarbeten.”
 Klas berättar att de är uppskattade för just det och 
att kunderna också väljer att stanna kvar länge.

”Det långsiktiga samarbetet ger ytterligare en stor 
fördel för kunden, den kanske viktigaste av dem alla 
– vår samlade kompetens när det verkligen brinner. 
Det skapar trygghet. Eftersom vi ingående känner 
kundens verksamhet, marknad och behov så kan vi 
snabbt kraftsamla och manna upp med kompetens 
och lösa kundens problem. Jag skulle vilja påstå att 
vi är omtyckta för vår långsiktighet i samarbetet med 
kunderna, men älskade för våra ad hoc-insatser.   
Det är ofta vid de korta passningarna som Modity 
trivs bäst och bekänner färg.” 
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Hur ser då 2018 ut för ett företag som Modity? 
Ganska ljust, om man får tro Klas och det han 
berättar. Under 2017 har man investerat stort i 
interna IT-lösningar och det ska i sin tur underlätta 
för alla i företaget att göra det enkelt för kunderna. 
 ”Vi har också fått stora delar av vårt miljöarbete  
på banan under året som gått och nu gäller det att 
förädla det. Det gäller såklart hur vi förhåller oss  
till sådant som påverkar miljön inom vår dagliga 
verksamhet, exempelvis översyn av tjänsteresor  
och avfallshantering, men framför allt att vi strävar 
efter att utveckla och erbjuda våra kunder ’gröna’ 
produkter och tjänster.”

Klas berättar att företagets löpande insatser med att 
utveckla och förbättra sitt miljöarbete följs upp via 
miljöledningssystemet ISO 14001.
 ”Framför allt tar vi oss an 2018 med kundernas 
bästa för ögonen. Vi är kundens vän, en partner som 
finns där i vått och torrt, i kyla och värme, i uppgång 
och prisfall.” 
 Med en nick lägger han till: ”Jag skulle vilja säga 
att vi tar oss an 2018 med mycket hjärta.”
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Miljö och 
hållbarhet
Miljö
Under 2017 har Modity miljöcertifierats enligt ISO 
14001, som är en internationellt accepterad standard 
för miljöledning. I samband med certifieringen upp-
rättade bolaget även en miljöpolicy. Miljölednings-
systemet och vår miljöpolicy gör det enklare för oss 
att ständigt förbättra verksamhetens miljöpåverkan.
 Modity bedriver ingen egen energikrävande verk-
samhet. Vi förbrukar bara den energi som krävs för 
att driva kontoret. Vår direkta påverkan på miljön är 
därför mycket begränsad. 
 Vi verkar för att anställda, kunder och leveran-
törer på ett enkelt sätt ska kunna nå kontoret med 
kollektiv trafiken. Vi strävar också efter att ta ansvar 
för våra tjänsteresor genom att minska utsläppen 
från tjänstebilar. Modity har som mål att vara helt 
klimatneutrala år 2018. Vi når målet genom att skapa 
en komplett bild av våra utsläpp och sedan klimat-
kompensera. Kompensationen kommer troligen att 
ske genom köp av utsläppsrätter. 
 Modity försöker ha likvärdiga miljökrav på leve-
rantörer som vi har på oss själva. När vi upphandlar 
exempelvis IT- eller städtjänster ställer vi krav på 
miljöcertifiering. 

Modity verkar aktivt för en hållbar samhällsutveckling. 
Sedan 2016 har bolaget ökat andelen vindkraft i 
portföljen genom partnerskap med flera av markna-
dens vindaktörer. Vår avsikt är att fortsätta med det 
för att hjälpa våra kunder att möta behovet av fossil-
fri energiproduktion. Vi ser mycket positivt på den 
framväxande solenergin och hoppas kunna bidra till 
att utveckla den ännu mer. 
 Energimarknaden är komplex med både fossila 
och icke-fossila inslag i produktionsmixen. Det är 
slutförbrukaren, konsumenten, som i hög grad driver 
efterfrågan på miljömärkt energi. 
 Modity kan inte själv påverka kundens energival 
eller produktionsmix. Däremot erbjuder Modity alla 
sina kunder möjlighet att köpa olika miljöcertifikat för 
att miljömärka elen och förbättra eller kompensera 
sin miljöpåverkan. Modity är också en ledande aktör 
inom biogasmarknaden. Vi arbetar aktivt både direkt 
och via samarbetspartners för att öka användningen 
av biogas i Sverige.  

Sociala förhållanden och personal
Det övergripande målet för Moditys arbetsmiljö-
arbete är att våra medarbetare ska trivas och må bra. 
Vi ska också förebygga risker. Modity är certifierad 
enligt arbetsmiljöcertifieringen OHSAS 18001.
Utöver de lagstadgade krav som anges i Arbets-
miljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, strävar 
vi efter en trevlig och välkomnande arbetsmiljö. 
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Arbetsplatsen ska inspirera till samarbete och hög 
effektivitet. Alla medarbetare ska känna att det är 
möjligt att utvecklas. 
 Arbetet omfattar den fysiska, sociala och organisa-
toriska arbetsmiljön. Arbetet följs upp i riktlinjer via 
årliga kontroller och reflektionspunkter. Riskerna 
i den fysiska arbetsmiljön är begränsade då mer-
parten av arbetet sker i kontorsmiljö. Den största 
hälsorisken får därför anses vara olika former av 
stressrelaterad frånvaro. Detta är lyckligvis inte något 
som belastat företaget under 2017 eller tidigare år.  
 Modity har ingen direkt påverkan på de sociala 
förhållanden som finns hos våra kunder eller under 
vilka förhållanden energin produceras. Men vi granskar 
alla nya samarbetspartners för att säkerställa deras 
legitimitet, ekonomiska stabilitet och rykte.
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Förvaltnings-
berättelse 
Modity Energy Trading AB med säte i Lund ägs till 
lika delar av Kraftringen Energi AB (publ) (556100-
9852, Lund) och Öresundskraft AB (556089-7851, 
Helsingborg). Kraftringen Energi AB (publ) ägs av 
holdingbolaget Kraftringen AB (556527-9758, Lund) 
som i sin tur ägs av kommunerna i Lund (82,4 %), 
Eslöv (12,0 %), Hörby (3,5 %) och Lomma (2,1 %). 
Öresundskraft AB ägs av Helsinborg Energi Holding 
AB (556520-3089, Helsingborg) som i sin tur ägs av 
Helsingborgs stad (100 %) via Helsingborgs Stads 
Förvaltning AB (556007-4634, Helsingborg). 

Ägarna har för Moditys räkning ingått borgen 
uppgående till 1,2 miljarder kronor vilket garanterar 
Moditys finansiering. Ägarna lovar även att genom 
kapitalinsats, betalningsutfästelse eller avstående av 
fordran, svara för Moditys egna kapital.
 Modity är ett av Sveriges ledande energihandels-
bolag. Med vår spetskompetens, transparens och 
närvaro stödjer vi många av Sveriges största och 
mest professionella energikunder. I långsiktiga för-
troendefulla samarbeten ger vi energibolag, produ-
center och större slutförbrukare en enklare vardag, 
så att de kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet.
 Bolaget bedriver handel med energi och närlig-
gande råvaror samt därmed förenlig verksamhet, 
som portföljförvaltning och balansansvar på el och 
gas. Vi är även mycket aktiva på marknaderna för 
miljövärden.

Ekonomisk översikt, tkr 2017 2016 2015 2014 2013

Nettoomsättning 2 927 416 2 483 613 2 011 129 2 203 118 2 764 060
Rörelsemarginal % 1 % 0 % 1 % 0 % 1 %
Balansomslutning 755 517 684 506 856 174 730 467 831 470
Avkastning på sysselsatt
kapital % 9 % 2 % 9 % 6 % 9 %
Avkastning på eget 
kapital % 33 % 1 % 28 % 15 % 20 %
Soliditet % 10,2 % 8,9 % 8,8 % 9,3 % 8,7 %
Definitioner: se not 22
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Bolaget befinner sig i en kraftig tillväxtfas och har 
under året tagit stora engångskostnader för IT  
(digitalisering), andra framtidssatsningar och viss 
restrukturering. Det underliggande resultatet i  
verksamhet är väldigt starkt.
 Bolaget har under året miljö- och arbetsmiljö-
cerifierats (ISO 14001 och OHSAS 18001).

Förväntningar avseende den framtida 
utvecklingen
Modity Energy Trading vill förenkla energihandeln 
och arbetar för att ha de nöjdaste kunderna sekund 
för sekund, år efter år.

Förslag till disposition beträffande 
bolagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att till förfogande stående  
fritt eget kapital, kronor 57 271 832, 
disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning (kr) 57 271 832

Summa 57 271 832

Bolaget är inne i en intensiv period av framtids-
satsningar som kommer att prägla det närmaste  
året och räknar samtidigt med en betydande tillväxt. 
Det underliggande resultatet är fortsatt starkt.

Hållbarhetsrapport
Hållbarhetsrapporten för perioden 2017-01-01 till 
2017-12-31 upprättas som en separat handling och 
kommer offentligöras på bolagets hemsida. 
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Belopp i tkr Not
2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

Nettoomsättning 1 2 927 416 2 483 613
Övriga rörelseintäkter 2 4 500 4 484

2 931 916 2 488 097
Rörelsens kostnader
Handelsvaror -2 817 139 -2 424 071
Övriga externa kostnader 3, 4 -40 285 -23 952
Personalkostnader 5 -45 657 -33 094
Avskrivningar av materiella och immateriella  
anläggningstillgångar 6 -1 683 -1 290
Övriga rörelsekostnader -4 613 -4 874
Rörelseresultat 22 538 815

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 3 104 4 358
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -2 852 -4 561
Resultat efter finansiella poster 22 791 612

Resultat före skatt 22 791 612

Skatt på årets resultat 9 -6 388 -219
Årets resultat 16 402 393

Belopp i tkr Not 2017-12-31 2016-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för datorprogram och liknande 
arbeten 10 2 301 1 646

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 11 0 0
Förbättringsutgifter på annans fastighet 12 1 050 1 950

1 050 1 950

Summa anläggningstillgångar 3 351 3 596

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 250 791 130 235
Skattefordringar 1 543 8 996
Finansiella instrument som innehas för handel 18 218 897 305 693
Övriga fordringar 18 096 8 167
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 243 999 220 810

733 326 673 902

Kassa och bank 14 18 841 7 008
Summa omsättningstillgångar 752 166 680 910
Summa tillgångar 755 517 684 506

Balansräkning

Resultaträkning

16



Belopp i tkr Not 2017-12-31 2016-12-31

Eget kapital och skulder
Eget kapital 15
Bundet eget kapital
Aktiekapital 20 000 20 000
Reservfond 20 20

20 020 20 020

Fritt eget kapital
Överkursfond 19 000 19 000
Balanserad vinst eller förlust 21 869 21 476
Årets resultat 16 402 393

57 271 40 869

77 291 60 889

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 16 231 981 225 386
Leverantörsskulder 57 462 56 816
Finansiella instrument som innehas för handel 18 165 345 154 803
Övriga skulder 34 465 87 748
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 188 973 98 864

678 226 623 617
Summa eget kapital och skulder 755 517 684 506

Aktiekapital
Bundna  
reserver

Fria
reserver

Vid årets början 20 000 20 40 869
Årets resultat 16 409
Vid årets slut 20 000 57 271

Balansräkning

Rapport över förändringar i eget kapital
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Belopp i tkr Not
2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 22 791 612
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 21 99 443 -39 643

122 233 -39 030

Betald skatt 1 065 -3 721
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital 123 298 -42 751

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -153 675 199 126
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 43 647 -156 796
Kassaflöde från den löpande verksamheten 13 271 -421

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar – –
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 438 -2 700
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 438 -2 700

Finansieringsverksamheten
Betald utdelning – -15 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten – -15 000

Årets kassaflöde 11 833 -18 121
Likvida medel vid årets början 7 008 25 128
Likvida medel vid årets slut 18 840 7 008

Kassaflödesanalys
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Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens-
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). 

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella tillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffnings värde minskat med ackumulerade av-
skrivningar och nedskrivningar. I anskaffnings värdet 
ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt 
hänförliga till förvärvet.

Immateriella tillgångar

Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av 
företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus 
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. 

Avskrivningar av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade  
nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den 
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida 
ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som 
kostnad i resultaträkningen.

Leasing

Alla leasingavtal redovisas som operationella 
leasing avtal. Leasingavgifterna enligt operationell  
leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra 
men exklusive utgifter för tjänster som försäkring 
och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över  
leasingperioden.

Fordringar

Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde  
minskat med eventuell nedskrivning.

Varulager

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffnings-
värdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har 
inkurans risk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas 
enligt först in- först ut- principen. I anskaffnings värdet 
ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att 
bringa varorna till deras aktuella plats och skick. 

Fortsättning ➝

Följande avskrivningstider tillämpas: Nyttjandeperiod

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år
Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år
Dataprogram 5 år
Förbättringsutgifter på annans fastighet 3 år

Noter med redovisnings principer 
och boksluts kommentarer
Belopp i tkr om inget annat anges
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Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet 
med kapitel 12 (Finansiella instrument värderade 
enligt 4 kap. 14 a–14 e §§ årsredovisningslagen) i 
BFNAR 2012:1.

Redovisning i och borttagande från  
balansräkningen

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i 
balansräkningen när företaget blir part i instrumen-
tets avtalsmässiga villkor.
 En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen 
när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från till-
gången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller 
när de risker och fördelar som är förknippade med 
innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och 
företaget inte längre har kontroll över den finansiella 
tillgången. En finansiell skuld tas bort från balans-
räkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts 
eller upphört. Avistaköp och avistaförsäljning av 
finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen.

Klassificering och värdering

Finansiella tillgångar och skulder har klassificerats i 
olika värderingskategorier i enlighet med kapitel 12 
i BFNAR 2012:1. Klassificeringen i olika värdering-
skategorier ligger till grund för hur de finansiella in-
strumenten ska värderas och hur värdeförändringar  
ska redovisas.
 För finansiella instrument som är noterade på 
en aktiv marknad bestäms verkligt värde med 
utgångs punkt från tillgångens noterade köpkurs på 
balansdagen utan tillägg för transaktions kostnader 
(t ex courtage) vid anskaffningstillfället. Ett finan-
siellt instrument betraktas som noterat på en aktiv 
marknad om noterade priser med lätthet finns 
tillgängliga på en börs, hos en handlare, mäklare, 
bransch organisation eller tilltillsynsmyndighet och 
dessa priser representerar faktiska och regelbundet 
förekommande marknadstransaktioner på affärs-
mässiga villkor. Derivat värderas till verkligt värde 
över resultatet. 

Om marknaden för finansiella instrument inte är 
aktiv, så tar företaget fram det verkliga värdet genom 
att använda en värderingsteknik. De värderings-
teknikerna bygger i så hög utsträckning som möjligt 
på marknadsuppgifter och företagsspecifika upp-
gifter används i så låg grad som möjligt. Bolaget an-
vänder olika metoder och förutsättningarna baseras 
på existerande marknadsförhållande vid respektive 
balansdag. 

(i) Finansiella tillgångar som innehas för handel

Finansiella tillgångar i denna kategori värderas till 
verkligt värde och värdeförändringar redovisas i 
resultaträkningen. I kategorin ingår derivat med po-
sitivt verkligt värde med undantag för derivat som är 
ett identifierat och effektivt säkringsinstrument.

(ii) Investeringar som hålls till förfall

Investeringar som hålls till förfall är finansiella 
tillgångar som omfattar räntebärande värdepapper 
med fasta eller fastställbara betalningar och fast-
ställd löptid som företaget har en uttrycklig avsikt 
och förmåga att inneha till förfall. Tillgångar i denna 
kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde.

(iii) Lånefordringar och kundfordringar

Lånefordringar och kundfordringar är finansiella 
tillgångar som har fastställda eller fastställbara be-
talningar, men som inte är derivat. Dessa tillgångar 
värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet 
anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta 
som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Kund-
fordringar redovisas till det belopp som beräknas 
inflyta, dvs. efter avdrag för osäkra fordringar.

(iv) Finansiella tillgångar som kan säljas

I kategorin finansiella tillgångar som kan säljas ingår 
finansiella tillgångar som inte klassificerats i någon  
annan kategori eller finansiella tillgångar som före-
taget initialt valt att klassificera i denna kategori. 
Innehav av aktier och andelar som inte redovisas 
som dotterföretag, intresseföretag eller gemensamt 
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styrda företag redovisas här. Företaget har valt 
att redovisa periodens förändring i verkligt värde i 
resultat räkningen.]

(v) Finansiella skulder som innehas för handel

Finansiella skulder i denna kategori värderas löpande 
till verkligt värde med värdeförändringar redovisade 
i resultaträkningen.  I kategorin ingår derivat med 
negativt verkligt värde medundantag för derivat som 
är ett identifierat och effektivt säkringsinstrument.

(vi) Övriga finansiella skulder

Lån samt övriga finansiella skulder, t.ex. leverantörs-
skulder, ingår i denna kategori. Skulderna värderas 
till upplupet anskaffningsvärde.

Ersättningar till anställda
Planer för ersättningar efter avslutad anställning 
klassificeras som avgiftsbestämda.
 Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda 
avgifter till ett annat företag, normalt ett försäkrings- 
företag, och har inte längre någon förpliktelse till den 
anställde när avgiften är betald. Storleken på den 
anställdes ersättningar efter avslutad anställning är 
beroende av de avgifter som har betalats och den 
kapitalavkastning som avgifterna ger. Avgifterna 
för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. 
Obetalda avgifter redovisas som skuld.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består 
av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt 
är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som 
avser årets skattepliktiga resultat och den del av 
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte 
har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för 
skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskaps-
år till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skatte-
pliktiga temporära skillnader. Uppskjuten skatte-
fordran redovisas för avdragsgilla temporära skill-
nader och för möjligheten att i framtiden använda 
skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen 
baseras på hur det redovisade värdet för motsvaran-
de tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive 
regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och 
skatter egler som är beslutade före balansdagen och 
har inte nuvärdeberäknats.

Redovisning av intäkter
Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av 
vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget 
redovisar därför inkomst till nominellt värde (faktura-
belopp) om bolaget får ersättningen i likvida medel 
direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. 
 Inkomsten från bolagets försäljning av varor redovi-
sas som intäkt när följande villkor är uppfyllda; de vä-
sentliga risker och förmåner som är förknippade med 
varornas ägande har överförts till köparen, bolaget 
behåller inte något engagemang i den löpande för-
valtningen och utövar inte heller någon reell kontroll 
över de varor som sålts, inkomsten kan beräknas på 
ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska 
fördelar som bolaget ska få av transaktionen kommer 
att tillfalla bolaget, och de utgifter som uppkommit 
eller som förväntas uppkomma till följd av transaktio-
nen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Omräkning av poster i utländsk valuta
Fodringar och skulder i utländsk valuta har värderats 
till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster 
på rörelsefodringar och rörelseskulder redovisas i 
rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster 
på finansiella fodringar och skulder redovisas som 
finansiella poster.
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2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

Nettoomsättning per rörelsegren
Elhandel 2 488 041 2 139 701
Gashandel 439 375 343 912

2 927 416 2 483 613
Nettoomsättning per geografisk marknad
Sverige 2 877 528 2 399 215
Danmark 30 847 84 316

Finland 19 041 82
2 927 416 2 483 613

Not 1 Nettoomsättning per rörelsegren  
 och geografisk marknad

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

Medelantalet anställda

Sverige 32 30
Varav män 70 % 74 %

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar

Könsfördelning i  
företagsledningen

2017-12-31 
Andel kvinnor

2016-12-31 
Andel kvinnor

Styrelsen 20 % 20 %
Övriga ledande befattningshavare 0 % 0 %

Löner, andra ersättningar  
och sociala kostnader

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

Styrelse och VD 1 932 1 291
(varav tantiem o.d.) (–) (–)
Övriga anställda 26 295 19 660
(varav tantiem o.d.) (592) (64)
Summa 28 227 20 951
Sociala kostnader 15 690 10 869
(varav pensionskostnader) (5 270) (3 290)

Av företagets pensionskostnader avser 426 (420) gruppen styrelse och VD. 

Avgångsvederlag 
Bolagets VD har en uppsägningstid på tolv månader från bolagets sida 
och sex månader från VD:s sida.

Not 5 Anställda, personalkostnader och  
 arvoden till styrelse 

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

Kursvinster på fordringar/skulder  
av rörelsekaraktär 4 500 4 484
Övrigt – 0

4 500 4 484

Not 2 Övriga rörelseintäkter

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

EY 
Revisionsuppdrag, (KPMG 2016) 422 300
Revisionsverksamhet utöver revisionsup-
pdraget 200 80

622 380

Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och 
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, 
övriga uppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra samt 
rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan 
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

I uppgifter enligt ovan ingår ej allmän energiskatt. Denna uppgår för 
bolaget till 53 593 tkr (59 833 tkr)

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

Leasingavtal där företaget är leasetagare
Framtida minimileaseavgifter avseende icke 
uppsägningsbara operationella leasingavtal

Inom ett år -1 364 -1 342
Mellan ett och fem år -114 -1 453
Senare än fem år – –

-1 478 -2 795
Räkenskapsårets kostnadsförda  
leasingavgifter 2017 2016

-1 346 -1 414

Not 4 Operationell leasing
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2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

Balanserade utgifter för utvecklings arbeten 
o likn -783 -540
Förbättringsutgifter på annans fastighet -900 -750

-1 683 -1 290

Not 6 Avskrivningar av materiella och immateriella 
 anläggningstillgångar

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 4 943 4 943
Nyanskaffningar 1 438 –
Omklassificeringar – –

6 381 4 943

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -3 297 -2 757
Årets avskrivning enligt plan -783 -540

-4 080 -3 297

Redovisat värde vid periodens slut 2 301 1 646

Not 10 Balanserade utgifter för datorprogram  
 och liknande arbeten

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

Ränteintäkter 2 115 1 900
Valutakursvinst 989 2 458

3 104 4 358

Not 7 Ränteintäkter och liknande resultatposter

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

Räntekostnader -645 -1 335
Valutakursförlust -2 206 -2 211
Övrigt -1 -1 015

-2 852 -4 561

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter

Avstämning av effektiv skatt Procent Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt 22 791 612

Skatt enligt gällande skattesats 22,0 % -5 014 22,0 % -135
Ej avdragsgilla kostnader 5,9 % -1 350 14,5 % -89
Ej skattepliktiga intäkter 0,0 % – -0,8 % 5
Skatt hänförlig till tidigare år 0,0 % -24 0,0 % –
Redovisad effektiv skatt 27,9 % -6 388 18,1 % -219

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

Aktuell skattekostnad -6 388 -219
Uppskjuten skatt – –

-6 388 -219

Not 9 Skatt på årets resultat
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2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

Vid årets början 2 700 –
Nyanskaffningar – 2 700

2 700 2 700

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -750 -750
Årets avskrivning enligt plan  
på anskaffningsvärden -900 –

-1 650 -750

Redovisat värde vid periodens slut 1 050 1 950

Not 12 Förbättringsutgifter på annans fastighet

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

Upplupna energiintäkter 222 189 217 753
Övriga poster 21 810 3 057

243 999 220 810

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna  
 intäkter

2017-12-31 2016-12-31

Moderföretag
Beviljad kreditlimit 794 900 500 000
Outnyttjad del -562 919 -274 614
Utnyttjat kreditbelopp 231 981 225 386

Not 16 Checkräkningskredit

2017-12-31 2016-12-31

Upplupna energikostnader 110 670 88 641
Personalkostnader 8 230 5 097
Förutbetalda energiintäkter – –
Övriga poster 70 073 5 126

188 973 98 864

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda 
  intäkter

2017-12-31 2016-12-31

Följande delkomponenter ingår i likvida 
medel:

Banktillgodohavanden 18 841 7 008
18 841 7 008

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångs-
punkten att:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

Not 14 Likvida medel

Not 15 Antal Aktier

Antalet aktier uppgår till 20 000 st och har kvotvärdet 1000 kr

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början och slut 2 038 2 038
Nyanskaffningar – –
Omklassificeringar – –

2 038 2 038

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årtes början och slut -2 038 -2 038
Årets avskrivning enligt plan – –

-2 038 -2 038

Redovisat värde vid periodens slut 0 0

Not 11 Inventarier, verktyg och installationer
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per 2017-12-31 <1år 2-5 år >5 år Totalt

Tillgångar
Derivat 153 783 64 730 384 218 897
Summa 153 783 64 730 384 218 897

Skulder
Derivat 104 743 59 427 1 175 165 345
Summa 104 743 59 427 1 175 165 345

per 2016-12-31 <1år 2-5 år >5 år Totalt

Tillgångar
Derivat 216 393 89 135 165 305 693
Summa 216 393 89 135 165 305 693

Skulder
Derivat 67 299 86 693 811 154 803
Summa 67 299 86 693 811 154 803

Not 18 Finansiella instrument och riskhantering 

2017-12-31 2016-12-31

Tillgångar Redovisat värde
Värde förändring redovisad i 

resultat räkningen Redovisat värde

Värdeförändring  redovisad 
i  

resultaträkningen

Derivat för vilka säkringsredovisning inte tillämpas
Valutaterminer 15 199 -10 911 26 110 10 003
Valutaoptioner – – – –
DS futeres, el 72 525 -45 801 118 326 -292 356
Elcertifikatsterminer 112 890 -44 693 157 583 -25 594
Utsläppsrättsterminer 18 282 14 608 3 674 466

218 896 -86 797 305 693 -307 482

2017-12-31 2016-12-31

Tillgångar Redovisat värde
Värde förändring redovisad i 

resultat räkningen Redovisat värde

Värdeförändring  redovisad 
i  

resultaträkningen

Derivat för vilka säkringsredovisning inte tillämpas
Valutaterminer 22 809 -1 174 21 635 -11 277
Valutaoptioner – – – –
DS futeres, el 57 603 34 102 91 705 313 358
Elcertifikatsterminer 77 573 -37 015 40 558 -22 446
Utsläppsrättsterminer 7 360 -6 455 905 -905

165 345 -10 542 154 803 278 730

Finansiella instrument som värderas till verkligt värde i balansräkningen

För finansiella instrument som är noterade på en aktiv marknad bestäms 
verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade köpkurs på 
balansdagen utan tillägg för transaktionskostnader (t ex courtage) vid 
anskaffningstillfället. Ett finansiellt instrument betraktas som noterat på 
en aktiv marknad om noterade priser med lätthet finns tillgängliga på 
en börs, hos en handlare, mäklare, branschorganisation eller tillsyns-
myndighet och dessa priser representerar faktiska och regelbundet 
förekommande marknadstransaktioner på affärsmässiga villkor. Derivat 
värderas till verkligt värde över resultatet. 
 Om marknaden för finansiella instrument inte är aktiv, så tar företaget 
fram det verkliga värdet genom att använda en värderingsteknik.  
De värderingsteknikerna bygger i så hög utsträckning som möjligt på  
marknadsuppgifter och företagsspecifika uppgifter används i så låg grad 
som möjligt. Bolaget använder olika metoder och förutsättningarna 
baseras på existerande marknadsförhållande vid respektive balansdag.

För utestående elfutureskontrakt så sker en daglig avräkning och regle-
ring av utestående marknadsvärde, vilket innebär att instrumenten inte 
har något utestående marknadsvärde att redovisa i balansräkningen.
Totalt har en kostnad på 17 555 tkr redovisats direkt över resultaträkningen  
och fördelas enligt följande,  <1 år; -3 820 tkr, 2-5 år; 21 375 tkr.
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2017-12-31 2016-12-31

Styrelsen föreslår att till förfogande stående  
fritt eget kapital, kronor 57 271 832, 
disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning (kr) 57 271 832 40 869 410
Summa 57 271 832 40 869 410

Not 19 Vinstdisposition

Not 22 Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal:
Rörelseresultat / Nettoomsättning 

Balansomslutning: 
Totala tillgångar 

Avkastning på sysselsatt kapital: 
(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / Genomsnittligt sysselsatt 
kapital

Finansiella intäkter: 
Poster i finansnettot som är hänförliga till tillgångar (som ingår i 
sysselsatt kapital)

Sysselsatt kapital: 
Totala tillgångar - räntefria skulder 

Räntefria skulder: 
Skulder som inte är räntebärande. Pensionsskulder ses som  
räntebärande.

Avkastning på eget kapital: 
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt x (1 - skattesats) / 
Genomsnittligt justerat eget kapital

Soliditet: 
Totalt eget kapital / Totala tillgångar

Belopp i tkr
2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen ränta 2 115 1 900
Erlagd ränta -645 -1 335

Justeringar för poster som inte ingår  
i kassaflödet m m
Avskrivningar 1 683 1 290
Orealiserade valutakursdifferenser 420 -266
Övriga avsättningar – –
Förändring i värdet på finansiella instrument 97 340 -40 667

99 443 -39 643

Not 21 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen

2017-12-31 2016-12-31

Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga
Skatteverket, kostnadsränta* 12 201 –

*Skatteverket har ställt krav på kostnadsränta hänförligt till en under året 
genomförd självrättelse av utgående moms. Bolaget har bestridit kravet 
och det är vår bedömning att kostnaden inte kommer belasta Bolaget. 
Vidare har Modity kostnadsfört drygt 4 mkr hänförligt till en självrättelse 
av ingående moms. En dialog med Skatteverket pågår som kan innebära 
att kostnaden kommer återföras.

Not 20 Eventualförpliktelser
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Till bolagsstämman i Modity Energy Trading AB, org.nr. 556643-4410

Revisionsberättelse 
Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Modity Energy 
Trading AB för räkenskapsåret 2017. 
 Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Modity Energy Trading ABs finansiella ställning 
per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat och 
kassa-flöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsbe-
rättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
 Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Modity Energy Trading AB enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.
 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedö-
mer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter 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 förmågan att fortsätta verksam-
heten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande 
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års-
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felak-
tigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om 
en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentlig-
heter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller till-
sammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter 

i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat uti-
från dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som 
beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig infor-
mation eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma  
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verk-ställande direktören använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
vi i revisions-berättelsen fästa uppmärksamheten på upplys-
ningarna i års-redovisningen om den väsentliga osäkerhets-
faktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på  
de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisions-
berättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden 
göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten. 

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



Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens plane-
rade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste 
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som vi identifierat.
 

Rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för Modity Energy Trading AB för räkenskapsåret 2017 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
 Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt för-
slaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt an-
svar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till Modity Energy Trading AB enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 
 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen 
är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,  
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
 Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fort-löpande 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 överens-
stämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas 
på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelse-ledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-

summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller på något annat sätt handlat i strid med aktiebo-
lagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen. 
 Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen.
 Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras 
på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga 
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prö-
var fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Helsingborg den 5 mars 2018 
 

Niklas Paulsson 
Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB
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Helt enkelt 
för dig.
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