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Revisorns ansvar 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet

mot bolaget

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisions
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en pro
fessionellt 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 gransknings
åtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det 
innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för 
mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Smedjebacken den 23 mars 2022 

':hrl-la\ �ingström 
Auktoriserad 
revisor 
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Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap 

13§ aktiebolagslagen 

Till årsstämman i 

Smedjebacken Energi Aktiebolag 
Org. Nr. 556223-4566 

Jag har granskat Smedjebacken Energi AB:s verksamhet för år 2021. 

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 

bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för 

verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och kontroll och 

pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god revisionssed i 

kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning 

som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Samplanering har skett 

med bolagets auktoriserade revisor och en särskild granskningsredogörelse har upprättats. 

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund 

för mina uttalanden nedan. 

Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit 

tillräcklig. 

Smedjebacken den J!-7 j.J ? ,, Z c

, :!:::9:lmäktige i Smedjebackens kommun utsedd lekmannarevisor 
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