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Styrelsen för Sv Förening f Anestesi o Intensivvård får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 
2019–07–01 – 2020–06–30.
 
 
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
 
 
Allmänt om verksamheten
 
Föreningen utgörs av en sammanslutning av läkare, verksamma inom anestesi och intensivvård, vars 
ändamål är att främja utvecklingen inom anestesiologisk verksamhet.
Kurser och seminarier anordnas genom det helägda dotterbolaget SFAI Verksamheter AB.
Föreningen har sitt säte i Kalmar.
 
Främjande av ändamålet
 
SFAI:s verksamhet har i korthet syftet att främja kontinuerlig, kunskapsbaserad utveckling inom anestesi
och intensivvård i Sverige, för att förbättra vården för perioperativa, prehospitala och 
smärtbehandlingspatienter i Sverige. 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 
Spridningen av coronaviruset har under räkenskapsåret påverkat föreningens verksamhet negativt, men 
inte resultat och ställning.
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17  
Föreningens intäkter 1 592 1 582 1 829 1 908
Årets resultat 810 1 628 420
Soliditet (%) 92,6 87,7 92,0 84,1

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
noter.
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Resultaträkning Not 2019-07-01
-2020-06-30

2018-07-01
-2019-06-30

 

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter 1 477 478 1 531 809
Bidrag 115 000 50 500
Summa föreningens intäkter 1 592 478 1 582 309

Föreningens kostnader
Lämnade bidrag -105 000 -130 000
Övriga externa kostnader -1 100 025 -1 452 181
Summa föreningens kostnader -1 205 025 -1 582 181
Rörelseresultat 387 453 128

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 938 322 511
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar -515 560 0
Summa finansiella poster 422 762 511
Resultat efter finansiella poster 810 215 639

Resultat före skatt 810 215 639

Årets resultat 810 214 639
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Balansräkning Not 2020-06-30 2019-06-30
 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 2 72 000 72 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 3 6 900 068 6 503 041
Summa finansiella anläggningstillgångar 6 972 068 6 575 041
Summa anläggningstillgångar 6 972 068 6 575 041

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 248 630 256 344
Summa kortfristiga fordringar 248 630 256 344

Kassa och bank
Kassa och bank 1 537 332 1 490 897
Summa kassa och bank 1 537 332 1 490 897
Summa omsättningstillgångar 1 785 962 1 747 241

SUMMA TILLGÅNGAR 8 758 030 8 322 282
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Balansräkning Not 2020-06-30 2019-06-30
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Fritt eget kapital
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början 7 301 991 7 301 352
Årets resultat 810 214 639
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut 8 112 205 7 301 991
Summa eget kapital 8 112 205 7 301 991

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 25 750 410 416
Skulder till koncernföretag 53 775 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 566 300 609 875
Summa kortfristiga skulder 645 825 1 020 291

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 758 030 8 322 282
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Tilläggsupplysningar
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 
 
Nyckeltalsdefinitioner
Föreningens intäkter
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Årets resultat
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.
 
 
Not 2 Andelar i koncernföretag

2020-06-30 2019-06-30

Ingående anskaffningsvärden 72 000 72 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 72 000 72 000

Utgående redovisat värde 72 000 72 000

 
Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2020-06-30 2019-06-30

Ingående anskaffningsvärden 6 503 041 5 003 041
Inköp 912 587 1 500 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 415 628 6 503 041

Årets nedskrivningar -515 560 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar -515 560 0

Utgående redovisat värde 6 900 068 6 503 041

Marknadsvärde                                                                                         6 965 812               7 356 457
 
 
 
Not 4 Eventualförpliktelser
Garantiåtagande avseende eget kapital i SFAI Verksamheter AB.
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Revisionsberättelse 

Till föreningsstämman i Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, org.nr 816400-3066

Rapport om årsredovisningen   

Uttalanden 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Svensk Förening för 

Anestesi och Intensivvård för räkenskapsår 2019-07-01—2020-06-30. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med års-

redovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvårds finansiella ställning per den 

30 juni 2020 och av dess finansiella resultat för räkenskapsåret enligt års-

redovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisning-

ens övriga delar. 

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 

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård 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 ändamåls-

enliga som grund för mina uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och 

att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansva-

rar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att 

upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktig-

heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen 

av föreningens 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 beslut har fattats om att avveckla 

verksamheten. 

Revisorns ansvar 

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovis-

ningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 

dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsbe-

rättelse 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 felaktig-

het om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 

eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rim-

ligen 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 föreningens interna 

kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständig-

heterna, 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 revisions-

bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som 

avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 

betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksam-

heten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhets-

faktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 

upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhets-

faktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 

uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 

revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisions-

berättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att 

en förening 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 om-

fattning 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 författ-

ningar 

Uttalande 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av 

styrelsens förvaltning för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård för 

räkenskapsår 2019-07-01—2020-06-30. 

Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvars-

frihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 

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 Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård 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 ändamåls-

enliga som grund för mitt uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 



  

 

 

Revisorns ansvar 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt ut-

talande 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 föreningen. 

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 upp-

täcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet 

mot föreningen. 

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 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 

föreningens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, besluts-

underlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för 

mitt uttalande om ansvarsfrihet. 

Kalmar den 12 november 2020 

 

 

Bruno Tagesson                                                

Auktoriserad revisor                                                                                    
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Styrelsen för SFAI VERKSAMHETER AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 
2019–07–01 – 2020–06–30.
 
 
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
 
Verksamheten 
 
Verksamheten består i huvudsak av utbildning, utveckling och forskning inom anestesi och intensivvård. 
Syftet är huvudsakligen att erbjuda en servicefunktion för medlemmar i Svensk Förening för Anestesi 
och Intensivvård där kursverksamhet samt kongress möjliggörs och underlättas genom bokförings- och 
faktureringshjälp, för både inrikes och internationell verksamhet. 

Omsättningen i bolaget har ökat något år för år, under året som gått har omsättningen dock minskat på 
grund av Coronapandemin. Aktörer ansvarar för sina egna kostnadsställen. Den administrativa "avgift" 
som debiteras enskilt kostnadsställe minskades från 7% till 6% vid bokslut 2019/2020, vilket har visat 
sig täcka bolagets administrativa omkostnader.

Nästa SFAI-möte äger rum i Uppsala och är på grund av Covid-19 uppskjutet från september 2020 till 
den 1-3 februari 2021. 

Bolagets styrelse arbetar kontinuerligt nära SFAls styrelse genom de personsamband som finns. 

 
Ägarförhållanden
 
Bolaget är helägt av Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård(SFAI).
 
Företaget har sitt säte i Kalmar.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 
På grund av Covid-19 ställdes alla kurser in från början av mars till och med 30 juni. Detta har påverkat 
omsättningen och resultatet negativt då flertalet kurser brukar äga rum mars-maj.
 
Under räkenskapsåret har ProACT gjort en uppdelning av sin verksamhet. ProACT har valt att fördela 
verksamheten utifrån den norska respektive svenska marknaden. Uppdelning har medfört att kostnaderna 
ökat med 913 tkr samt att omfattningen i bolaget enbart berör svenska marknaden.
 
Flerårsöversikt (tkr) 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17  
Nettoomsättning 14 858 19 603 16 935 15 509
Resultat efter finansiella poster 528 2 012 2 052 1 483
Soliditet (%) 83 68 72 76



SFAI VERKSAMHETER AB
Org.nr 556349-6917

2 (8)

 
 
Förändring av eget kapital

Aktie- Reserv- Balanserat Årets Totalt
kapital fond resultat resultat  

Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 8 953 109 1 387 624 10 460 733
Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma:   1 387 624 -1 387 624 0
Årets resultat    251 843 251 843
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 10 340 733 251 843 10 712 576

     
 
Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 10 340 733
årets vinst 251 843

10 592 576
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 10 592 576

10 592 576
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning Not
1

2019-07-01
-2020-06-30

2018-07-01
-2019-06-30

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning 14 858 224 19 602 950
Förändring av pågående arbete för annans räkning -694 157 -68 795
Övriga rörelseintäkter 74 877 16 514
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 14 238 944 19 550 669

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -11 279 642 -13 578 499
Personalkostnader 2 -2 637 034 -3 951 262
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -10 485 0
Övriga rörelsekostnader -11 640 -9 332
Summa rörelsekostnader -13 938 801 -17 539 093
Rörelseresultat 300 143 2 011 576

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 761 350 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 15 615 511
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar -548 594 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -588 -185
Summa finansiella poster 227 783 326
Resultat efter finansiella poster 527 926 2 011 902

Bokslutsdispositioner 3
Förändring av periodiseringsfonder -41 000 -207 000
Summa bokslutsdispositioner -41 000 -207 000
Resultat före skatt 486 926 1 804 902

Skatter
Skatt på årets resultat -235 083 -417 278
Årets resultat 251 843 1 387 624
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Balansräkning Not
1

2020-06-30 2019-06-30

 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 4 65 136 0
Summa materiella anläggningstillgångar 65 136 0

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 7 594 306 7 370 957
Summa finansiella anläggningstillgångar 7 594 306 7 370 957
Summa anläggningstillgångar 7 659 442 7 370 957

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.
Färdiga varor och handelsvaror 2 451 148 351 456
Summa varulager 2 451 148 351 456

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 394 750 5 451 989
Fordringar hos koncernföretag 53 775 0
Övriga fordringar 831 223 7 687
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 916 694 379 112
Summa kortfristiga fordringar 2 196 442 5 838 788

Kassa och bank
Kassa och bank 2 999 898 4 522 929
Summa kassa och bank 2 999 898 4 522 929
Summa omsättningstillgångar 7 647 488 10 713 173

SUMMA TILLGÅNGAR 15 306 930 18 084 130
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Balansräkning Not
1

2020-06-30 2019-06-30

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 10 340 733 8 953 109
Årets resultat 251 843 1 387 624
Summa fritt eget kapital 10 592 576 10 340 733
Summa eget kapital 10 712 576 10 460 733

Obeskattade reserver 6
Periodiseringsfonder 2 478 000 2 437 000
Summa obeskattade reserver 2 478 000 2 437 000

Kortfristiga skulder
Pågående arbete för annans räkning 7 731 394 2 161 726
Leverantörsskulder 78 039 1 729 617
Skatteskulder 0 72 791
Övriga skulder 318 520 829 794
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 988 401 392 469
Summa kortfristiga skulder 2 116 354 5 186 397

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 15 306 930 18 084 130
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Noter
 
Not 1 Redovisningsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 
 
Tjänsteuppdrag
Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt alternativregeln.
 
Avskrivning
Tillämpade avskrivningstider:
Inventarier, verktyg och installationer 3-5 år

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.
 
 
Not 2 Medelantalet anställda

2019-07-01 2018-07-01
-2020-06-30 -2019-06-30

Medelantalet anställda 7 10

Not 3 Bokslutsdispositioner
2019-07-01 2018-07-01

-2020-06-30 -2019-06-30

Avsättning till periodiseringsfond -366 000 -632 000
Återföring från periodiseringsfond 325 000 425 000

-41 000 -207 000



SFAI VERKSAMHETER AB
Org.nr 556349-6917

7 (8)

 
 
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

2020-06-30 2019-06-30

Ingående anskaffningsvärden 239 479 239 479
Inköp 75 621 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 315 100 239 479

Ingående avskrivningar -239 479 -239 479
Årets avskrivningar -10 485 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -249 964 -239 479

Utgående redovisat värde 65 136 0

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2020-06-30 2019-06-30

Ingående anskaffningsvärden 7 370 957 5 150 957
Inköp 771 943 2 220 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 142 900 7 370 957

Årets nedskrivningar -548 594 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar -548 594 0

Utgående redovisat värde 7 594 306 7 370 957

Marknadsvärde                                                                                         7 598 234               7 751 424
 
Not 6 Obeskattade reserver

2020-06-30 2019-06-30

Periodiseringsfond 2014 0 325 000
Periodiseringsfond 2015 375 000 375 000
Periodiseringsfond 2016 200 000 200 000
Periodiseringsfond 2017 380 000 380 000
Periodiseringsfond 2018 525 000 525 000
Periodiseringsfond 2019 632 000 632 000
Periodiseringsfond 2020 366 000 0

2 478 000 2 437 000
 
Not 7 Pågående arbete för annans räkning

2020-06-30 2019-06-30

Aktiverade nedlagda utgifter -641 120 -1 335 277
Fakturerade belopp 1 372 514 3 497 003

731 394 2 161 726
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i SFAI Verksamheter AB, org. nr 556349-6917

Rapport om årsredovisningen   

Uttalanden 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för SFAI Verksamheter AB för 

räkenskapsår 2019-07-01—2020-06-30. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med års-

redovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 

SFAI Verksamheter ABs finansiella ställning per den 30 juni 2020 och av 

dess finansiella resultat för räkenskapsåret 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 SFAI 

Verksamheter 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 ändamåls-

enliga som grund för mina uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och 

att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen an-

svarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att 

upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktig-

heter, 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 beslut har fattats om att avveckla 

verksamheten. 

Revisorns ansvar 

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovis-

ningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 

dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisions-

berättelse 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. 

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen 

finns på Revisorsinspektionens webbplats: 

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar 

Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.  

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författ-

ningar 

Uttalanden 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av 

styrelsens förvaltning för SFAI Verksamheter AB för räkenskapsår 2019-07-

01—2020-06-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets 

vinst eller förlust.

 

Jag tillstyrker att bolagstämman disponerar vinsten enligt förslaget i för-

valtningsberättelsen 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 för-

hållande till SFAI Verksamheter 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 ändamåls-

enliga 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 ekono-

miska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt ut-

talande 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 försum-

melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, 

eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, års-

redovisningslagen 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 upp-

täcka 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.  

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen 

finns på Revisorsinspektionens webbplats: 

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar 

Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.  

 

Kalmar den 12 november 2020 

 

 

Bruno Tagesson 

Auktoriserad revisor 
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	Årsredovisning (201105).pdf
	RB SFAI Verksamheter AB 2019-20[1].pdf

