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FöRVALTNINGSBERÄTTELSE
Bolagets

verksanföet

ASVH

Service

uppfödning

AB

är till

av svenska

varmblodiga

lOO%

ägt av den ideella

varmblod

samt registrering

föreningen

SWB.

Bolaget

och adrninistration

utför

kopplat

tjänster

till

åt SWB

förvaltningen

i dess uppdrag

av stamboken

inom

avel och

för den svenska

hästen.

Verksamheten

i bolaget

avelsföreningarna.

bedrivs

Exempel

Suppoitfunktioner
Registratur

i enlighet

med SWB:s

på bolagets

till

kopplat

tjänster

föreningen

till

verksarnhet

så som ekonomi,

adrninistration

för den svenska

av avelsvärderings-

och bedömningssystem.

Administration

av avelsevenemang

som bruksprov

och marknadsföring

Adrninistration

av domar-

Adrninistration

av utbildning

Företaget

även i samarbete

personaladministration,

av stamboken

Adrninistration

VarumärkesutvecUing

och följaktligen

med de 25 regionala

är:

för hingstar,

IT och juridik.
varmblodiga

fölbedömningar

av den svenskfödda

varmblodiga

Msten.
och ungMsttester.

hästen.

och funktionärsutbildningar.
och fortbildning

för medlernmar.

har sitt säte i Flyinge.

Flerårsjämförelse*

Nettoomsättning
Res. efter

finansiella

2019

2018

2017

2016

2015

14 282 578

13 441 535

12 789 476

16 245 785

9 853 853

poster

-251

Soliditet

*Definitioner

Siffror

49 757
5 629 917

-512

40,38

(%)

Resultat

369

5 546 062

850

5 816 224

Balansomslutning

aV nyckeltal,

1560

993

362 478

6 886 348

5 195 732

44,48

55,29

46,89

34,68

se noter.

och ställning
inom

parentes

avser

föregående

år

RESULTAT
För ASVH

Service

kopplat

att vi under

till

ser vi även i år ett negativt

verksarnheten

efter

Vi har tagit

möjligheter

likviditet

året förvärvat

Equine

de nya förutsättningarna.
när de givits,

och med detta

Nettoomsättningen

i beaktande

visar

-251

850 kr (-512

Horse

annat

till

utveckling,

investerat

utökad

oss att fortsätta

369 kr).

Resultatet

är sämre

och har, för att vara så ekonomiskt

Vi har dessutom

bland
tillåtit

en positiv

resultat,
Swede

närvaro

i marknadsföring

i Falsterbo

satsningarna

utöver

och i Göteborg.

som bygger

14 282 577 kr (13 441 535 kr).

effektiva

Detta

varurnärket
är bland

än förväntat

men är dock

som möjligt,

vad vi budgeterat
Vi har en mycket

för i början

från

finansiella

poster

uppgick

till

SWB.
annat

relaterat

till

en ökad

händelser

anges.

infökt

-5 020 kr (-1 584).

BALANSOMSLUTNING
Totala

tillgångar

uppgick

vid årets slut till

Likviditeten

i bolaget

Soliditeten

är 40,39%

(46,89%)

Väsentliga

händelser

under

1 00%

av aktierna

I övrigt

hänvisas

Förväntad
Bolaget

i Equine
till

framtida
förväntas

Omfattande

5 816 223 kr (5 546 060 kr).

är god och kassalikviditeten
och visar

på en fortsatt

på 102,15%
ekonomisk

(143,83%).
stabil

verksamhet.

året

Swede

rubriken

ligger

Horse

väsentliga

AB

har förvivats

händelser

under

under

året.

året för föreningen

där koncernens

väsentliga

utveckling
fortsätta

IT-utveckling

att utföra
kornrner

administrativ
att ske avseende

service

åt moderföreningen

administration

SWB.

av betäckningar
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Resultat

främst
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samt för pass-
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Se även under

framtida

Förändringar

utveckling

för föreningen.

i eget kapital
Övrigt

Belopp

vid

enligt

Fond

för utvecklingsutgifter

Årets

förlust

Belopp

vid

829 900

125 000

årets ingång

Resultatdisposition

bundet

eget kapital

Aktiekapital
beslut

av årsstärnma
325 000

o

Till

till

årets utgång

disposition

årsstämmans

balanserad

125 000

av bolagets

1 154 900

förfogande

vinst

står
1320

vinst

-251

årets förlust
Styrelsen

föreslår

i ny räkning

Beträffande
resultat-

fritt

Årets

Summa

231

512 369

- 512 369

512 369

2158

o

- 325 000

862
850

1069

012

1069

012

1069

012

att

överföres

bolagets

resultat

och balansräkningar

och ställning
med tillhörande

i öwigt

hänvisas

till

efterföljande

noter.
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1320

862

-251

fritt

eget kapital

resultat

-251850

Resultatdisposition
Förslag

Övrigt

eget kapital

850

1645

862
o

- 325 000
- 251 850
1069

012
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Org.nr.

RESULTATRÄKNING
Not
m.m.
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

2019-01-01

2018-01-01

2019-12-31

2018-12-31

]4282578
119 929
14402507

kostnader
samt köpta tjänster
Handelsvaror
Övriga externa kostnader

13 441 535
292355
13 733 890

Rörelsens

Personalkostnader
Av- och nedskrivningar

av materiella

Rörelseresultat
poster
Resultat från finansiella
och liknande resultatposter
Övriga ränteintäkter
ocli liknande resultatposter
Räntekostnader

Årets

efter

finansiella

- 466 692
-14 649 337

-471 805
- 14 244 675

-246 830

-510 785

och irnmateiiella

an1äggningstillgångar

Resultat

4 949 058

- 5 445 689
- 3 350 339
-4 976 842

- 5 670 478
- 3 563 109

poster

resultat
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391

o

- 5 411
- 5 020

- l 584
-1 584

-251850

-512 369

-251 850

-512 369
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2019-12-31

BALANSRÄKNING

2018-12-31

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella

anläggningstillgångar

Balanserade

utgifter

för utvecklingsarbeten

3

och liknande

arbeten

Materiella

anläggningstillgångar

Inventarier,

verktyg

Finansiella
Andelar

och installationer

4

964 007
964 007

81 032

90 838

81 032

90 838

anläggningstillgångar
i koncernföretag

Summa

l 129 727
1 129 727

5

930 000

100 000

930 000

100 000

2 140 759

anläggningstillgångar

1 154

845

0msättningstillgångar
Varulager

m.m.

Färdiga

varor

Kortfristiga

och liandelsvaror

Aktuell

154

846

154

846

304

fordringar
914 826

Kundfordringar
Fordringar

156 304
156

194 282

skattefordran

Kassa

och bank

Kassa

och bank

1078

och bank

321
o

78 462

hos koncernföretag

194

282

1 187 570

1272

603

2 331591

2 963 768

2 331 591

2 963 768

Summa

kassa

Summa

omsättningstillgångar

3 675 465

4 391 217

SUMMA

TILLGÅNGAR

5 816 224

5 546 062
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2019-12-31

BALANSRÄKNING

2018-12-31

Not
EGET

OCH

KAPITAL

SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Fond för utvecUingsutgifter

6

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa

EGET

1 129 000
1279 900

804000
954 900

862

251850
1069 012

2 158 231
-512 369
1645 862

2 348 912

2 600 762

skuJder

Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
skulder
Summa kortfristiga
SUMMA

125 000
25 900

1320

eget kapital

Kortfristiga

125 000
25 900

KAPITAL

OCH

1818

intäkter

SKULDER

!=f-

Sida 6 av IO

905

1638

074
o

496 775
84 281
1067 351

285]44
1022 082

3 467 312

2 945 300

5 816 224

5 546 062
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NOTER
Not 1

Redovisnings-

och värderingsprinciper

Årsredovisningen

ur upprättad

koncemredovisning
Principerna

i enlighet

med årsredovisnings1agen

och BFNAR

2012:

l Årsredovisning

och

(K3),

är oförändrade

jämfört

med föregående

år.

Fordrii'igar
Fordringar

har upptagits

till

de belopp

Övriga

tiLlgångar,

avsättningar

Övriga

tillgångar,

avsättningar

varmed

de beräknas

inflyta.

OCh sku(der
och skulder

har värderats

till

anskaffningsvärden

om inget

annat

anges nedan.

Intäktsredovisning
Inkomsten

redovisas

inkomsten

till

lämnade

till

det verkliga

nominellt

värde

värdet

av vad som erhållits

(fakturabelopp)

om ersättningen

eller

kommer

erhålls

att erhållas.

i likvida

medel

Företaget

direkt

redovisar

vid leverans.

därför

Avdrag

görs för

rabatter.

Materiella

anläggningstiiLgångar

Materiella

anläggningstillgångar

nedskrivningar.

redovisas

Tillgångarna

Nyttjandeperioden

skrivs

till

av linjärt

anskaffningsvärde
över

med avdrag

tillgångarnas

bedömda

för ackumulerade

nyttjandeperiod

verktyg

anUggivingstillgångar

Immateriella

anläggningsti1lgångar

av.

5

redovisas

Tillgångai'na

till

skrivs

anskaffningsvärde

av linjärt

över

med avdrag

tillgångariias

för ackumulerade

eventuella

nedskrivningar.

omprövas
tillämpas:

per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedslaivningsprövas

bedömda

för utvecklingsarbeten

av intemt

upparbetade

och liknande

immateriella

avskrivningar

nyttjandeperiod.

Antal
utgifter

Aktivering

och eventuella

som inte skrivs

år

och maskiner

Immateriella

Balanserade

mark

omprövas per varje balansdag. Fö5ande nyttjandeperioder tillämpas:
Antal

Inventarier,

avskrivningar

förutom

och

Nyttjandeperioden

årligen. Fö5ande nyttjandeperioder

år
5

arbeten

anläggningstillgångar

AktiveringsmodelIen
Samtliga

utgifter

som uppkomrner

ruxder ritvecklingsfasen

aktiveras

under

forskningsfasen

iför följande

kostnadsförs

föi'iitsättningar

när de uppkommer.

är uppfyllda;

företagets

Samtliga

avsikt

utgifter

är att färdigställa

som uppkommer
den

immateriella tillgången samt att använda eller sälja den och företaget har förutsättningar att använda eller sä5a tillgången,
det är tela'iiskt möjligt för företaget att färdigsfölla den irnmateriella tillgången så att den kan användas eller sä5as och det
finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fu11fö5a utvecklingen och för att använda eller sä5a
tillgången,

det är sannolikt

och företaget

I anskaffningsvärdet
andel

att den imrnaterie]la

kan på ett tillförlitligt

av relevanta

inkluderas
omkostnader

anläggningstillgången

sätt beräkna
personalkostnader

de utgifter

kommer

som är hänförliga

uppkomna

i arbetet

att generera
till

tillgången

framtida
under

med utvecklingsarbetet

ekonomiska

fördelar

dess utveckling.

tillsarnmans

med en lämplig

och lånekostnader.

Varulager
Varulagret

är värderat

till

Nettoförsäljningsvärdet
har tagits

till

det lägsta

av anskaffningsvärdet,

har beräknats

till

beräknat

försäljningsvärdet

efter

enligt

avdrag

först-in-först-ut,
för beräknad

och

nettoförsä5ningsvärde.

försäIjningskostnad,

varmed

hänsyn

inkurans.

Inkomstskatt
Aktuell

skatt är inkomstskatt

räkenskapsårs
Aktuell

skatt

inkomstskatt
srårderas

till

för innevarande

räkenskapsår

som avser

årets skattepliktiga

resultat

och den del av tidigare

som ännu inte har redovisats.
det sannolika

beloppet

enligt

de skattesatser

Sida 7 av 10
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på balansdagen.
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NOTER
UPPLYSNINGAR
Not

2

TILL

ENSKILDA

POSTER
2019

Personal
Mede[antal

anställda

Medelantalet
betalda

2018

ansföllda

bygger

närvarotirnrnar

på av bolaget

relaterade

till

en normal

arbetstid.

Medelantal

ansföllda

varav

kvinnor

varav

män

har varit

Löner,

ersättningar

m.m.

Löner,

ersättningar,

sociala

pensionskostnader
Styrelsen

kostnader

har utgått

ocli

med följande

belopp:

och VD:

Löner

och ersättningar

Pensionskostnader

858 333

746760

176 227

228 343

560

975 103

2 458 066

2 549 232

1034
Övriga

anställda:

Löner

och ersättningar

2I4

Pensionskostnader
Övi'iga

Not

3

81 814

personalkostnader

Sociala

kostnader

Summa

styrelse

Balanserade

och övriga

utgifter

för

liknande

arbeten

Ingående

anskaffningsvärde

utvecklingsarbeten

Utgående

ackumulerade

Ingående

avskrivningar

Årets

Not

4

Utgående

redovisat

Ingående

l 157 686

4 949 058

4 976 842

2155

000

1596

720

2 751 720

anskaffningsvärden

avskrivningar

värde

verktyg

ackumulerade

Ingående

avsla'ivningar

anskaffningsvärden

avskrivningar

Utgående

ackumulerade

Utgående

redovisat

2155

000
o
o

avskrivningar

värde

Sida 8 av lO

2155

000

- 760 000
- 430 993

- 1 621 993

- l 190 993

I 129 727

964 007

298 514

anskaffningsvärde

Utgående

2018-12-31

- 431 000

2019-12-31

och installationer

Inköp

Årets

l 159 753

- l 190 993

ackumulerade

Inventarier,

2 844 053

-1 000 000

gåva

avskrivningar

Utgående

114 289

2754745

2019-12-31

mottagen

180 532

och

Inköp
Av Aaby-stiftelsen

865

2018-12-31
249 660

25 886

48 854

324 400

298 514

- 207 676

-166 864

- 35 692

- 40 812

- 243 368

- 207 676

81 032

90 838
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Org.nr.

Service
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NOTER
Not

5

Andelar

i koncernföretag

Företag
stall Imperator
stall Utrillo

Redovisat

Redovisat

Swede

värde

%
100

Flyinge

lOO,OO%

Flyinge

lOO,OO%

Flyinge

100,OO%

AB

100

559185-7981
Equine

andel

AB

559185-8716
SWB

2018-12-31

Antal/Kap.
Säte

Organisationsnummer
SWB

2019-12-31

Horse

AB

50 000

o

50 000

930 000

IOO

556257-0050

värde
0

o

930 000
Andelarna
Not

6

i SWB

Fond

för

stall

Imperator

AB

och SWB

stall

Utrillo

AB

har sålts under

utvecklingsutgifter

Årets

ingående

Arets

överföring

Årets

rninskning

100

året.
2018-12-31

2019-12-31

värde

804 000

1075

596 000
-271

för ett företags

räkenskapsåret
avskrivningar
Not

Not

7

8

2016

av en överföring

görs på den immateriella

Ställda

säkerheter

Uttagen

företagsinteckning

Definition

eget utvecklingsarbete,

motsvaras

som tagits
från

fritt

upp som immateriell
till

tillgången

ska fonden

om 500 000 kr finns

i eget förvar.

av nyckeltal

Soliditet
Justerat

eget kapital

i procent

av balansomslutning

Sida 9 av lO

bundet
rninskas

eget kapital,

tillgång
fond

med motsvarande

i balansräkningen,
för utvecklingsutgifter.
belopp.

000
o

-271

000

1 129 000
Utgifter

000

000

804 000
ska fr.o.m.
Om

Org.nr.

AB
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till

bolagsstämman

Org.nr.

i ASVH

Service

AB

556016-8667

a utvärderar jag läinpliglieten
i de redovisningsprinciper
som används
ocli riinliglieten
i styrelsens och verkstallande
direktörens

Rapport
om årsredovisningen
Uttalaiiden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen
för år 2(H9.
En}igt min uppfattning

för ASVH

har årsredovisningen

upprättats

uppskattningar
i redovisningen
och tillhöraime
tipplysningar.
o drar jag en slutsats oin }ämpliglieten
i att styrelsen och verkställaime

Service AB
i enligliet

ined

årsredovisningsIagen
ocli ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av ASVH Service ABs finansieHa ställning per den 3l december
2019 ocli av dess finansieHa
årsredovisningsIagen.

resriltat

revisionsbevisen,
os(ikeföetsfaktor

för året enligt

FörvaltningsberätteIsen

är forenlig

direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen.
Jag drar också en sltitsats, ined grund i de inliämtade

kan leda till betydaime

med

verksamiieten

årsredovisningens
övriga delar.
Jag tillstyrker
därför att bolagsstämman

fastställer

resultaträkningen

en}igt fötemational

ocli god revisionssed

standarder

beskrivs

oberoende

i förhållande

Sverige

i Sverige.

närmare

och har i övrigt

Mitt

i avsnittet

till ASVH
fullgjort

Standards

revisionsberätteIsen.

dessa

ansvar".

i

ändamålsenliga

är tillräckliga

liändelserna

och

årsredovisningen

upprättas

årsredovisningslagen.

ocli att den ger en rättvisaime

Styrelsen

ocli verkställaime

även för den interna kontroll soin de bedöiner
uppräffa en årsredovisning
som inte inneliåller
felaktigheter,
verksföl1ande
foitsätta

av årsredovisningen

direktoren

verksamheten.

förhållanden

för bedömningen

som kan påverka

tillämpas

dock inte om styrelsen

likvidera

bolaget,

upphöra

alternativ

felaktigheter,
Rimlig

som helliet

ocli verkställaime

kommer

grund

grad av säkeföet

inte innehåller

direktören

att upptäcka

avser att

oin tuiruvida

som inneliåller

eller inisstag,

en väsentlig

men är ingen garanti

felaktighet

om de enskilt

de ekonomiska

ocli

inina uttalanden.
för att

i Sverige alltid

om en sådan fiims

kaii uppstå på grund av oegentligheter

påverka

ocii

drift

några väsentliga

är en hög grad av säkerliet,

anses vara väsentliga
förväntas

verksainlieten
oin fortsatt

som utförs enligt ISA och god revisionssed

Felaktiglieter

att

om

eller inte liar något

vare sig dessa beror på oegentliglieter

säkerliet

ocli

förinåga

till att göra något av detta.

fömna en revisionsberättelse

en revision

att fortsätta

drift. Antagandet

ined verksamlieten

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig
årsredovisningen

av bolagets

mir så är tilläinpligt,

fömiågan

om fortsatt

eller inisstag.

ansvarar styrelsen

De upplyser,

att använda antagandet

rea}istiskt

är nödvändig för att
några väsentliga

vare sig dessa beror på oegentliglieter

Vid upprättandet

ansvarar

eller misstag ocli

eller tillsaininans

riinligen

besltit som användare

kan

fattar ined

i årsredovisningen.

Som del av en revision

enligt

och har en professionellt

ISA aiwänder

skeptisk

jag professionellt

inställning

oindöme

under liela revisionen.

Dessutom'

x identifierar
och bedömer 3ag riskerna för väsentliga felaktiglieter
i
årsredovisningen,
vare sig dessa beror på oegentliglieter
eller inisstag,
utformar

och utför granskningsåtgärder

(ich inhämtar

revisionsbevis

att utgöra en grund fi'r mina uttalanden
väsentlig
väsentlig

felaktigliet
felaktighet

innefatta

agerande i maskopi,

bland annat titirrån

som är tillräckliga

dessa risker

ocli ändainålsenliga

Risken

för

för att inte upptäcka

till fö5d av oegentliglieter
hr )iögre än för en
som beror på misstag, eftersom oegentligheter
förfalskning,

avsiktliga

en
kan

titelänmanden,

felaktig information
eller åsidosättande av intern kontroll
- skaffar jag mig en förståe1se av den del av bolagets interna kontroll
som har betydelse
som är lämpliga

för min revision

för att utforma

med hänsyn till omständigheteri'ia,

uttala inig om effektiviteten

i den interna

granskningsåtgärder
inen inte för att

kontrollen.
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om den

om årsredovisningen.

som inhäintas

årsredovisningen,

liändelser

eller föföållanden

verksamheten.
strukturen

upplysningarna,

återger de uimerliggande

ocli

och om

transaktionerna

på ett sått som ger en rättvisande
styrelsen

slutsatser

fram till datumet för

presentationen,

däribland

är

Mina

och

bild.

om bland annat revisionens

oinfattning

ocli inriktning

samt tidpunkten

fl)r den.Jag

informera

oin betydelsefulla

iakttagelser

under revisionen,

eventuella

betydaime

identifierat.

bild enligt

direktören

fasta

i årsredovisningen

Dock kan framtida

.lag måste informera

som grund för mina uttalanden

Styrelsens ocli verkställande
direktörens
ansvar
Det är styrelsen och verkställande
direktören soin liar ansvaret f('r att

B((

i

årsredovisningen
jag har inhämtat

rittalandet

a utvärderiu' jag den övergripande
iimehållet

ansvar enligt dessa

krav.
Jag anser att de revisionsbevis

att det finns en väsentlig

göra att eff bolag inte längre kan fortsätta

Jag är

Service AB en!igt god revisorssed
initt yrkesetiska

inodifiera

som

att fortsätta

eller, oin sådana upplysningar

baseras på de revisionsbevis

on Auditing

ansvar enligt

"Revisorns

på upplysningama

osäkerhetsfaktorn

otillräckliga,

Grund fiJr uttalanden
Jag har ritfört revisionen

oi'n bolagets förmåga

inåste jag i revisionsberätteIsen

tippmärksamlieten
väsentliga

tvivel

Om jag drar slutsatsen

osäkeföetsfaktor,

och balansräkningen.

(ISA)

om htiruvida det finns någon väsentlig
soin avser sådana liändelser eller föföåliaimen

brister i den interna kontrollen

planerade

måste också
däribland

som jag

de

"'
Rapport

om andra

Uttalanden
Utöver min revision

krav

enligt

lagar

och andra

Som en del av en revision

författningar

jag professionellt
av årsredovisningen

liar jag även utfört

en revision

enligt god revisionssed

oindöine

uimer iiela revisionen.
dispositioner

bakertilLy

Granskningen

aV bolagets vinst e]ler förlust

revisionen

bolagets

som titförs baseras på min professionella

Jag tillstyrker

att bolagsstäinman

disponerar

förvaltningsberätteIsen
oc)i bevi5ar
verkställande
direkfören aiisvarsfriliet

vinsten

enligt förslaget

i

av räkenskapema.

i risk ocli väsentligliet.

Det iimebär

sådana åtgärder, områden

styrelsensledamöter och

verksainlieten

för räkenskapsåret.

Vilka

enligt

denna beskrivs

enligt

närmare

oberoende i förliållande
Sverige och har i öwigt
krav.

i avsnittet

i Sverige.

"Revisorns

Mitt

ansvar

ansvar".Jag

är

till ASVH Service AB enligl god revisorssed i
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa

Jag aiiser att de revisionsbevi,s
ändamålsen)iga

god revisionssed

jag liar inMintat

är tillräckliga

bolagets vinst eller förltist.

Vid förslag

innefattar

detta blaiid

med h(fnsyn till de krav soiri bolagets verksainlietsart,

annat en bedömning

av oiii utdelningen

och risker ställer på storleken

konso1ideringsbehov,
Styrelsen

likviditet

Kristina
hr

i övrigt.

organisation

ocli fönaltningen

av

bolagets angelägenheter. Detta innefattar blaim annat att fortlöpande
bedöma bolagets ekonomiska
situation oc]i att tiHse att bolagets
bolagets

är utformad

ekonomiska

så att bokföringen,

angelägen}ieter

mede}sförva}tningen

i övrigt

kontrolleras

och

på ett

betryggande sätt. Verkställande
direktören ska sköta den löpande
f?5rva1tningen enligt styrelsens riktlinjer
ocli aiwisningar
ocli blaim
annat vidta de åtgärder
ska fullgöras

som är m)dvändiga

i överensstäininelse

för att bolagets bokföring

med }ag oc)i för att

medelsförvaltningen

ska skötas på ett betryggande

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande

revisionen

av förvaltningen,

sätt.

ocli örmed

mitt

uttalande om ansvarsfrihet,
är att inliämta revisionsbevis
for att ined en
rimlig grad av säkerliet ktinna bedöma om någon styrelseledamot
eller
verkställande
x tt'retagit

direktören

i något väsentligt

avseeime:

någon åtgärd eller gjort sig skyldig

till någon försuininelse

som kan föranleda ersättningsskyIdigIiet
mot bolaget, eller
o på något annat sätt liaimlat i strid ined aktiebolagslagen,
årsredovisnings1agen
Mitt mål beträffande
bolagets

eHer bolagsordningen.
revisionen av förslaget

vinst eller förltist,

med rim!ig

oc)i därmed

till dispositioner

initt uttalande

grad av säkerhet bedÖma om förslaget

av

om detta, år att

är förenligt

ined

aktiebo]agslagen.
Rimlig

säkerliet

en revision
att upptäcka

aktiebolagslagen.

är en }iög grad av säkerl'iet,

som utförs enligt god revisionssed
åtgärder eller försummelser

ersättningss)cyIdighet

mot bolaget,

av bolagets vinst eller fbrlust

inen ingen garanti
i Sverige

alltid

för att
kominer

som kan föranleda

eller att ett förslag till dispositioner

inte är förenligt

Anderson

Atiktoriserad

av bolagets egna kapital,

oc1i stälföing

ansvarar för bolagets

organisation

om styrelsens

ined aktiebolagslagen.
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revisor

med utgångspunkt
granskningen

som är väsentliga

förslag till dispositioner
om förslaget

på

för

skulle ha särskild
ocli prövar fattade

åtgärder och andra förhållaimen

om ansvarsfrihet.

vinst eller forlust liar jag granskat

oc)i

till utdelning

försvarlig
omfattning

uttalande

fbr mitt uttalande

soi'n grund för mina uttalaimen.

Styrelsens ocJi verkställande
direktörens
aixsvar
Det är styrelsen som liar ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande

är relevanta

till

granskningsåtgärder

att jag fokuserar

Jag går igenom

vidtagna

inställning

och förslaget
sig frairist på

bedömning

ocli där avsteg ocli överträdelser

beslut, beslutsunderlag,

Grund fijr uttalanden
Jag iiar utfört revisionen

gruimar

tillkommande

ocli förhållanden

betydelse för bolagets situation.

skeptisk

av förvaltningen

av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning
för ASVH
Service AB för år 2019 samt av förslaget till dispositioner
beträffande
vinst eller förlust.

i Sverige använder

ocli liar en professionellt

Som underlag
beträffande
är förenligt

soin

fbr mitt

bolagets
med

GRÅNSKN[NGSRAPPORT

Till bo)agsstämman

iASVH

Service AB

Org m 556016-8667

Jag har gmskat
aktiebolagslagen

bolagets verksamhet under år 2019. (3mnskningen har utRlrti
enligt bestämmelserna i
och god sed. Det innehär att jag planerat och geriomRltt
gknfögen
f!Sr att i
lig
gmd fÖrsåkm mig om att bolagets verksamhet sköts
på ett ändamå)senligt och
ekonomisk
synpunkt ti}lfredsställande
sätl smnt att bolagets intema kontroll är tillräck]ig.
Jag bedömer att bolageti verksamhet skötts på ett
hdamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt
tillföidsstä!lande
s!dt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
Jag finner därRlr föte
anleds'ög till aärkning
mot styrelsens ledamÖter e]]er verkställande direktören.

Uppsaladen
'bÅ 2020

Katarina Remnemark
Av bolagsstämman utsedd ]ektnannarevisor

