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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Retail United International AB (publ) org nr 556291-2807, 
avger härmed årsredovisning för verksamheten i moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2020.

Allmänt om verksamheten

Retail United International AB har sitt säte i Stockholm.
Bolaget är sedan 1 februari 2013 upptaget till handel på Mangold Fondkommissions lista för onoterade 
aktier. 49,97% av aktierna kontrolleras av Retail United Internationals största aktieägare Arvid Svensson 
Invest AB. Andra aktieägare som äger mer än 10 procent är RBC Investor Services Trust 23,47% och
Futur Pension Försäkringsaktiebolag 17,4%. Totalt antal utestående aktier är 35 425 653.

Retail United International är helt inriktade på retail marketing och verksamheterna i dotterbolagen Retail 
United och Agenda Retail Group. Bolaget är en fullservicebyrå inom retail som hjälper kunderna att       
integrera kundinsikter, kommunikation och försäljning. Bolaget består idag av ca 115 heltids- och deltids-
anställda. Bolaget arbetar med kunder inom elektronik, apotek, bygg, dagligvaru- och servicehandel.
VD för bolaget är Andreas Broman. I inledningen av 2020 förvärvades Agenda Retail Group.
Agenda Retail Group arbetar med affärsutveckling inom retail och hjälper leverantörer och återförsäljare
att uppnå maximal effekt av deras investeringar i retail. Agenda Retail Group, som har fem anställda,
förstärker Retail United med analys och strategi.

Förväntad framtida utveckling
Retail United är specialiserade på försäljningsnära kommunikation; retail marketing.
Retailmarknaden står inför stora förändringar. Samtidigt som e-handeln förändrar konsumentbeteende
kliver globala varumärken och e-handelsaktörer in på den Nordiska marknaden. Retail United  
International är väl rustade för att bli byrån som är bäst på att hjälpa leverantörer och varumärken men 
även retailer och e-tailers att förstå, navigera och investera rätt. Detta ställer i sin tur nya krav på såväl
kunder som kompetens.
Under 2020 har Covid-19 pandemin påverkat stora delar av samhället. Retail United har under året
och även under inledningen av 2021 påverkats negativt av effekterna av Covid-19. Efterfrågan på 
företagets tjänster har minskat i omfattning pga de restriktioner som införts i samhället till följd av Covid-19.
Effekterna av rekommendationer att inte besöka butiker och maxantal på evenemang har gett 
effekten att projekt ställts in eller minskat i omfattning.
Trots att det är osäkra tider är styrelsens bedömning att Retail United International kommer kunna
hantera Covid-19-situationen och styrelsen ser med tillförsikt på framtiden.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Retail United International är genom sin verksamhet utsatt för risker av både finansiell karaktär 
och rörelsekaraktär. Retail United Internationals verksamhet och lönsamhet påverkas av en rad yttre och 
inre faktorer. Medarbetarna är av väsentlig betydelse och om nyckelpersoner skulle lämna företaget
skulle detta kunna ha en negativ effekt på företagets utveckling. Retail United International har 
idag ett begränsat antal kunder, där en kund står för en stor del av koncernens intäkter, 60 (58) %. 
Bolagets verksamhet finansieras förutom av egna medel även av upplåning från kreditinstitut. 
Som en följd av detta är koncernen exponerad för finansierings-, ränte-, valuta- och kreditrisker.

Styrelsen och ledningen analyserar löpande de potentiella effekterna av Covid-19 pandemin på
företaget och hur efterfrågan på företagets tjänster har påverkats negativt.
Vi följer noggrant utvecklingen och vidtar kontinuerligt åtgärder för att begränsa de negativa 
effekterna på företaget.
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Hållbarhetsupplysningar
Ett ansvarsfullt företagande är en viktig del av samhällsutvecklingen. Vid upphandling av tjänster söker
Retail United International försäkra sig om att gällande lagar och avtal följs genom att ställa krav på 
entreprenörer och underleverantörer. Retail United International efterlever i sin tur också dessa krav 
samt följer även de etiska riktlinjer koncernens kunder ställer på företaget. Vidare motarbetas 
diskriminering och osakliga löneskillnader. Företaget strävar också efter en jämn könsfördelning 
bland de anställda.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

Koncernen 2020 2019
Nettoomsättning tkr 57 003 91 171
Årets resultat tkr -1 060 2 340
Rörelsemarginal % neg 4,3
Balansomslutning tkr 35 241 35 770
Avkastning på sysselsatt
kapital % neg 12,5
Avkastning på eget kapital % neg 11,8
Soliditet % 56,6 58,7

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 24

Resultatet har under året påverkats av offentliga bidrag med anledning av Covid-19 om 3 169 tkr
samt en nedsättning av arbetsgivaravgifter om 788 tkr.

Moderföretaget 2020 2019
Nettoomsättning tkr 4 846 3 801
Årets resultat tkr -440 707
Rörelsemarginal % neg neg
Balansomslutning tkr 20 916 20 889
Avkastning på sysselsatt
kapital % neg 3,7
Avkastning på eget kapital % neg 3,7
Soliditet % 90,1 92,3
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 24

Resultatet har under året påverkats av offentliga bidrag med anledning av Covid-19 om 239 tkr
samt en nedsättning av arbetsgivaravgifter om 72 tkr.

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att ansamlad förlust, kronor -993 847, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning -994

Summa -994

Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

2018 2017
91 038 75 110

3,7 5,7
1 931 2 575

10,9 16,6

49,6 46,6

37 651 36 159

10,9 13

2018 2017
3 810 3 673

neg neg
-959 -10 176

neg neg

93,6 68,7

19 858 28 442

neg neg
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Resultaträkning - koncernen
Belopp i tkr Not 2020 2019

Nettoomsättning 2 57 003 91 171
Övriga rörelseintäkter 3 3 169 96

60 172 91 267
Rörelsens kostnader
Inköp för kunds räkning -16 757 -33 242
Övriga externa kostnader 4 -5 833 -5 163
Personalkostnader 5 -37 753 -50 327
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -621 -56

Rörelseresultat 6 -792 2 479

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -125 -94

Resultat efter finansiella poster -917 2 385

Resultat före skatt -917 2 385

Skatt på årets resultat 9 -143 -45

Årets resultat -1 060 2 340

Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare -1 060 2 340
Innehav utan bestämmande inflytande 0 0
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Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 10 2 229 –

2 229 –
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 11 42 49

42 49
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 13 – –

– –

Summa anläggningstillgångar 2 271 49

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 13 274 11 888
Aktuell skattefordran 557 634
Övriga fordringar 236 202
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 4 735 5 461

18 802 18 185

Kassa och bank
Kassa och bank 14 168 17 536

14 168 17 536

Summa omsättningstillgångar 32 970 35 721

SUMMA TILLGÅNGAR 35 241 35 770
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Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 15

Aktiekapital 19 838 19 838
Övrigt tillskjutet kapital 527 471 527 471
Balanserat resultat inkl årets resultat -527 365 -526 305
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 19 944 21 004

Summa eget kapital 19 944 21 004

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 5 102 6 122
Leverantörsskulder 1 565 1 440
Övriga skulder 2 711 1 257
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 5 919 5 947

15 297 14 766

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 35 241 35 770
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Rapport över förändringar i eget kapital - koncernen

2019-12-31
Aktiekapital Övrigt 

tillskjutet 
kapital

Reserver Bal.res. 
inkl årets 

resultat

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande

Summa eget 
kapital

Ingående balans 19 838 527 471 – -528 646 – 18 663

Årets resultat 2 340 – 2 340

Vid årets utgång 19 838 527 471 – -526 305 – 21 004

2020-12-31
Aktiekapital Övrigt 

tillskjutet 
kapital

Reserver Bal.res. 
inkl årets 

resultat

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande

Summa eget 
kapital

Ingående balans 19 838 527 471 – -526 305 – 21 004

Årets resultat -1 060 – -1 060

Vid årets utgång 19 838 527 471 – -527 365 – 19 944
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Kassaflödesanalys - koncernen

Belopp i tkr Not 2020 2019

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -917 2 385
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 621 56

-296 2 441
Betald inkomstskatt -66 -45
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital -362 2 396

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -694 10 015
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 531 -4 444

Kassaflöde från den löpande verksamheten -525 7 967

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -57 –
Förvärv av dotterföretag -2 786 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 843 13

Årets kassaflöde -3 368 7 980
Likvida medel vid årets början 17 536 9 556
Kursdifferens i likvida medel –

Likvida medel vid årets slut 23 14 168 17 536
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Resultaträkning - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2020 2019

Nettoomsättning 2 4 846 3 801
Övriga rörelseintäkter 3 239 –

5 085 3 801
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 4 -1 513 -1 394
Personalkostnader 5 -4 559 -3 000

Rörelseresultat 6 -987 -593

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 7 -1 200 –
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -3 –

Resultat efter finansiella poster -2 190 -593

Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag, erhållna 1 750 1 300

Resultat före skatt -440 707

Skatt på årets resultat 9 – –

Årets resultat -440 707
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Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 12 3 581 300

3 581 300

Summa anläggningstillgångar 3 581 300

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 17 018 19 556
Aktuell skattefordran 95 234
Övriga fordringar – 4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 154 616

17 267 20 410

Kassa och bank
Kassa och bank 68 179

68 179

Summa omsättningstillgångar 17 335 20 589

SUMMA TILLGÅNGAR 20 916 20 889

Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 15

Bundet eget kapital

Aktiekapital 19 838 19 838
19 838 19 838

Fritt eget kapital

Överkursfond 19 237 19 237
Balanserat resultat -19 791 -20 497
Årets resultat -440 707

-994 -553
18 844 19 285

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 109 241
Skulder till koncernföretag 234 123
Övriga skulder 367 185
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 1 362 1 055

2 072 1 604

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 916 20 889
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Rapport över förändringar i eget kapital - moderföretaget

2019-12-31 Bundet eget kapital Fritt eget kapital
Aktiekapital     

Nyem. under 
reg

Uppskriv-
ningsfond

Reservfond  
Fond för utv 

utg

Över-
kursfond

Fond för 
verkligt värde

Bal.res. 
inkl årets 

resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans 19 838 – – 19 237 – -20 497 18 578

Årets resultat 707 707

Vid årets utgång 19 838 – – 19 237 – -19 790 19 285

2020-12-31 Bundet eget kapital Fritt eget kapital
Aktiekapital     

Nyem. under 
reg

Uppskriv-
ningsfond

Reservfond  
Fond för utv 

utg

Över-
kursfond

Fond för 
verkligt värde

Bal.res. 
inkl årets 

resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans 19 838 – – 19 237 – -19 790 19 285

Årets resultat -440 -440

Vid årets utgång 19 838 – – 19 237 – -20 231 18 844
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Kassaflödesanalys - moderföretaget
Belopp i tkr 2020 2019

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -2 190 -593
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1 200 –

-990 -593
Betald inkomstskatt 139 –
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital -851 -593

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 4 864 330
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 357 335

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 370 72

Investeringsverksamheten
Lämnat aktieägartillskott -1 200 –
Förvärv av finansiella tillgångar -3 281 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 481 –

Årets kassaflöde -111 72
Likvida medel vid årets början 179 107
Kursdifferens i likvida medel – –

Likvida medel vid årets slut 23 68 179
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Noter
Belopp i tkr om inget annat anges

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

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

Immateriella tillgångar

Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar som förvärvats är redovisade till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen. 

Goodwill 5 år

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter
som är direkt hänförliga till förvärvet.

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

Inventarier, verktyg och installationer 3-5 år

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i
koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning
återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den
senaste nedskrivningen har förändrats. 

Nyttjandeperiod

Nyttjandeperiod
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Leasing

Alla leasingavtal har klassificerats som operationella leasingavtal. 
Leasingavgifterna, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring 
och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden. 

Utländsk valuta

Poster i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas
inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. 

Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i
resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument
värderade utifrån anskaffningsvärdet) 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
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången 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
balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.   

Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.   

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det
belopp som beräknas inflyta. 

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde
med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.   

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 räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser.

Uppskjutna skattefordringar har inte aktiverats då koncernen under en lång period uppvisat negativa
resultat. Då har hänsyn tagits till möjligheten att i framtiden använda de skattemässiga 
underskottsavdragen. De skattemässiga underskottsavdragen uppgår i koncernen till 243 (243) Mkr.
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Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är: 
- En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att
  bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll,
  inträffar eller uteblir, eller
- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller
  avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att
  reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden
och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen. 

Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter. 

Nettoomsättningen omfattar arvoden för utförda tjänster samt fakturerade utlägg för kunders räkning.
Utförda men ej fakturerade tjänster redovisas som upplupen intäkt. Ofakturerade utlägg för kunders 
räkning redovisas under posten pågående arbete för annans räkning.

Tjänsteuppdrag
Intäktsredovisning av tjänsteuppdrag sker när det ekonomiska utfallet för utfört tjänsteuppdrag kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt och de ekonomiska fördelarna tillfaller bolaget.
Färdigställandegraden beräknas som nedlagda uppdragsutgifter för utfört arbete på balansdagen 
i förhållande till beräknade totala uppdragsutgifter alternativt på basis av utförda tjänster i förhållande till 
totala tjänster.

Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röste-
talet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt
att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen
upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna
tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen
av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och
kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten
för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget
kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggs-
köpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid
förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt minoritets-
intresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med
förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och
kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ
goodwill. 

Goodwill
Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag
överstiger det i förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara
nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuell nedskrivning. 
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Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda
företag
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller
förluster som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen.
Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt. 

Aktieägartillskott som lämnas utan att emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument erhållits i
utbyte redovisas i balansräkningen som en ökning av andelens redovisade värde.

Aktieägartillskott som erhållits utan att emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument lämnats i
utbyte redovisas direkt i eget kapital. 

Offentliga bidrag
Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt
när villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida 
prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot innan
villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld. 

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren

2020 2019

Koncernen
Nettoomsättning per rörelsegren
Advertising 57 003 91 171

57 003 91 171

2020 2019

Moderföretaget
Nettoomsättning per rörelsegren
Administration och förvaltning 4 846 3 801

4 846 3 801

Not 3 Övriga rörelseintäkter

2020 2019

Koncernen
Kursvinster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär – 94
Statliga stödåtgärder med anledning av Covid-19, korttidsarbete 2 695 –
Statliga stödåtgärder med anledning av Covid-19, omställningsstöd 400 –
Statliga stödåtgärder med anledning av Covid-19, ersättning sjuklön 74 2

3 169 96
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Not 4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

2020 2019

Koncern
KPMG AB
Revisionsuppdrag 360 280
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 114 40
Andra uppdrag 108 186

Moderföretag
KPMG AB
Revisionsuppdrag 360 280
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 40 40
Andra uppdrag 108 186

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter 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.

Not 5 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse 

Medelantalet anställda varav varav

2020 män 2019 män

Moderföretaget

Sverige 3 33% 3 21%

Totalt i moderföretaget 3 33% 3 21%

Dotterföretag

Sverige 43 63% 55 66%

Danmark 12 79% 14 79%

Norge 7 99% 10 94%

Finland 5 99% 8 100%

Estland – 0% 1 100%

Totalt i dotterföretag 67 73% 88 75%

Koncernen totalt 70 72% 91 74%

Redovisning av könsfördelning bland ledande befattningshavare
2020-12-31 2019-12-31
Andel kvinnor Andel kvinnor

Moderföretaget

Styrelsen 0% 0%

Övriga ledande befattningshavare 50% 50%

Koncernen totalt

Styrelsen 0% 0%

Övriga ledande befattningshavare 25% 33%



18 (26)Retail United International AB

Org nr 556291-2807

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

2020 2019
Löner och Sociala Löner och Sociala

ersättningar kostnader ersättningar kostnader

Moderföretaget 3 018 1 506 2 070 899
(varav pensionskostnad) 1) (643) 1) (261)

Dotterföretag 26 335 6 501 36 679 9 459
(varav pensionskostnad) (771) (1 183)

Koncernen totalt 29 353 8 007 38 749 10 358
(varav pensionskostnad) 2) (1 414) 2) (1 444)

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 389 (f.å. 6) företagets VD och styrelse.
Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (f.å. 0).

2) Av koncernens pensionskostnader avser 389 (f.å. 367) företagets VD och styrelse. VD erhåller lön
från moderbolaget om 1 327 (f.å. 0). Föregående år från dotterbolaget Retail United AB 0 (f.å 1 377).
Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (f.å. 0).

Ledande befattningshavares ersättningar

Moderföretaget 2020
Grundlön, Rörlig Övriga Pensions-

Tkr styrelsearvoden ersättning förmåner kostnad

Styrelsens ordförande Johan Hessius 250 – – –
Styrelseledamot Rikard Svensson 100 – – –
Styrelseledamot Lars Söderqvist 100 – – –
Verkställande direktör 1 327 – – 389
Andra ledande befatt-

ningshavare (1 pers.) 683 – – 132
Summa 2 460 – – 521

Moderföretaget 2019
Grundlön, Rörlig Övriga Pensions-

Tkr styrelsearvoden ersättning förmåner kostnad

Styrelsens ordförande Johan Hessius 250 – – –
Styrelseledamot Rikard Svensson 100 – – –
Styrelseledamot Lars Söderqvist 100 – – –
Verkställande direktör – – – 6
Andra ledande befatt-

ningshavare (1 pers.) 661 – – 122
Summa 1 111 – – 128
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Not 6 Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är leasetagare
Koncern
Framtida minimileaseavgifter avseende icke 2020-12-31 2019-12-31
uppsägningsbara operationella leasingavtal
Inom ett år 2 768 3 233
Mellan ett och fem år 4 505 1 118
Senare än fem år – –

7 273 4 351

2020 2019
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 3 414 2 958

Ingångna leasingavtal är standardavtal avseende hyreslokal, bilar och inventarier.

Moderföretaget
Framtida minimileaseavgifter avseende icke 2020-12-31 2019-12-31
uppsägningsbara operationella leasingavtal
Inom ett år – –
Mellan ett och fem år – –
Senare än fem år – –

– –

2020 2019
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter – –

Not 7 Resultat från andelar i koncernföretag

2020 2019

Nedskrivningar av aktier i dotterbolag -1 200 –
-1 200 –

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter

2020 2019

Koncernen
Räntekostnader, övriga -125 -94

-125 -94
Moderföretaget
Räntekostnader, övriga -3 –

-3 –
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Not 9 Skatt på årets resultat

2020 2019

Koncernen

Utländsk skatt -143 -45

Avstämning av effektiv skatt
2020 2019

Koncernen Procent Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt -917 2 385

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget 21,4% 196 21,4% -510

Andra icke-avdragsgilla kostnader -46,7% -428 25,5% -609

Ej skattepliktiga intäkter 0,0% – 0,0% –

Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande
aktivering av uppskjuten skatt -36,5% -335 0,0% -1

Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag 18,2% 167 -25,3% 604

Eliminering internvinst utan motsvarande aktivering 25,3% 232 -20,4% 487

av uppskjuten skatt
Övrigt 2,7% 25 0,7% -16

Redovisad effektiv skatt -15,6% -143 1,9% -45

2020 2019
Moderföretaget Procent Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt -440 707

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget 21,4% 94 21,4% -151

Ej avdragsgilla kostnader -59,3% -261 0,1% -1

Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande
aktivering av uppskjuten skatt 38,0% 167 34,5% 152

Redovisad effektiv skatt 0,0% – 56,1% –

Not 10 Goodwill

2020-12-31 2019-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början – –
Förvärv 2 786 –
Vid årets slut 2 786 –

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början – –
Rörelseförvärv – –
Årets avskrivning -557 –

Vid årets slut -557 –

Redovisat värde vid årets slut 2 229 –
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Not 11 Inventarier, verktyg och installationer

2020-12-31 2019-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 238 238
Nyanskaffningar 29 –
Rörelseförvärv 73 –
Vid årets slut 340 238

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -189 -133
Rörelseförvärv -45 –
Årets avskrivning -64 -56
Vid årets slut -298 -189

Redovisat värde vid årets slut 42 49

Not 12 Andelar i koncernföretag

2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 93 581 93 581
Förvärv 4 481 –
Vid årets slut 98 062 93 581

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -93 281 -93 281
Årets nedskrivningar -1 200 –
Vid årets slut -94 481 -93 281
Redovisat värde vid årets slut 3 581 300

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag

2020-12-31 2019-12-31
Antal Andel Redovisat Redovisat

Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % i) värde värde

A-Com Support Group AB, 556306-7445, Stockholm 1 000 100,0 300 300
    Retail United AB, 556551-1945, Stockholm

Agenda Retail Group AB, 556354-6315, Stockholm 1 000 100,0 3 281

3 581 300

i) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna
för totalt antal aktier.
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Not 13 Andra långfristiga fordringar

2020-12-31 2019-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början – 13
Tillkommande fordringar – –
Reglerade fordringar – -13
Vid årets slut – –

Redovisat värde vid årets slut – –

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2020-12-31 2019-12-31

Koncern
Utförda men ej fakturerade tjänster 3 206 3 397
Inköp för kunders räkning 158 349
Förutbetalda försäkringspremier 155 183
Förutbetalda hyror 495 493
Övriga poster 721 1 039

4 735 5 461

Moderföretag
Förutbetalda försäkringspremier 105 72
Övriga poster 49 544

154 616

Not 15 Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att ansamlad förlust, kronor - 993 847, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning -994

Summa -994
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Not 16 Antal aktier och kvotvärde

Aktier 2020-12-31 2019-12-31
antal aktier 35 425 653 35 425 653
kvotvärde 0,56 0,56

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2020-12-31 2019-12-31

Koncernen
Upplupna semesterlöneskulder inkl sociala avgifter 2 567 2 209
Upplupna sociala avgifter 1 233 763
Upplupen löneskuld 838 1 650
Upplupen löneskatt 476 508
Övriga poster 805 817

5 919 5 947
Moderföretaget
Upplupna semesterlöneskulder inkl sociala avgifter 454 231
Upplupna sociala avgifter 64 39
Upplupen löneskatt 121 47
Övriga poster 723 738

1 362 1 055

Not 18 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - koncernen

Belopp i tkr 2020-12-31 2019-12-31

Ställda säkerheter

Koncernen
För egna skulder och avsättningar

Övriga skulder till kreditinstitut
Företagsinteckningar 5 600 5 000

5 600 5 000
Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga

– –

För koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag 

– –
Summa ställda säkerheter 5 600 5 000

Ställda säkerheter avser checkräkningskredit om 5,4 mkr.

Eventualförpliktelser
Retail United International AB har en borgensförbindelse avseende pensioner på 535 (592) tkr.
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Not 19 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - moderföretaget

Belopp i tkr 2020-12-31 2019-12-31

För koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag 

Borgensåtagande 5 000 5 000
5 000 5 000

Summa ställda säkerheter 5 000 5 000

Eventualförpliktelser
Retail United International AB har en borgensförbindelse avseende pensioner på 535 (592) tkr.

Not 20 Transaktioner med närstående
Inköp av juridiska tjänster 385 (729) tkr från Cirio Advokatbyrå där styrelsens ordförande 
Johan Hessius är delägare.

Not 21 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Företaget har även under inledningen av 2021 varit påverkat av effekterna av Covid-19. Det har
inneburit att efterfrågan på företagets tjänster har minskat i omfattning pga de restriktioner som införts 
i samhället till följd av Covid-19. Åtgärder i form av korttidspermitteringar för vissa enheter kvarstår.

Not 22 Betalda räntor och erhållen utdelning
2020 2019

Koncernen
Erhållen ränta – –

Erlagd ränta -125 -94

2020 2019
Moderföretaget
Erhållen ränta – –

Erlagd ränta -3 –
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Not 23 Likvida medel
2020-12-31 2019-12-31

Koncernen
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Banktillgodohavanden 14 168 17 536

14 168 17 536

I de likvida medlen ingår ett belopp om 942 (942) tkr som inte är tillgängligt att utnyttjas för koncernens
räkning pga utställd garantiförbindelse gentemot hyresvärden Gamla LivförsäkringsAB SEB Trygg Liv
avseende hyra av kontorslokal.

2020-12-31 2019-12-31
Moderföretaget
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Banktillgodohavanden 68 179

68 179

Not 24 Koncernuppgifter

Inköp och försäljning inom koncernen
Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0 (0) % av inköpen och 0 (0) % av
försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör.

Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0 (0) % av inköpen och 100 (100) %
av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

Not 25 Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal: Rörelseresultat / Byråintäkt
Byråintäkt: Nettoomsättning - inköp för kunds räkning
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: Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare / Genomsnittligt eget kapital

hänförligt till moderföretagets aktieägare

Soliditet: (Totalt eget kapital + egetkapitalandel av obeskattade reserver) / Totala tillgångar
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Till bolagsstämman i Retail United International AB (publ), org. nr 556291-2807 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Retail United International AB (publ) för år 2020.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dessas 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.  

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. 

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 moderbolaget och koncernen 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 och koncernredovisningen upprättas och att de ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som 
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 

bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 
till att göra något av detta. 
 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, 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 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 och koncernredovisningen. 

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 och koncernredovisningen, 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 våra 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 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 
omständigheterna, 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 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i 
de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och 
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen och koncernredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 

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

 inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt 
ansvariga för våra uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
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. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Retail United International AB (publ) för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget 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 ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen 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 och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens 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 och koncernens ekonomiska situation och att tillse 

att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.  
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

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 styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller  

 på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
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 prövar 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 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

 

 

Stockholm den 25 maj 2021  

 
KPMG AB   

   

   

   

Helena Arvidsson Älgne   

Auktoriserad revisor   
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