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Allrnä*t orn verk§arrlh€ten
Röstånga Utvecklings ÅB {SVB} Etartade sin verksarnhet i maj år 2011 och företaget bedriver
r:erksamhet för hållbar ritveckling och tillväxt av Röstångabygden inorn tjänster kring rri§öutveckilng,

kompetensutveckllng, kulturutveckling, affärsutveckling och projektutveckling, samt handel och förvaltande
fast egendorc sa§rt därfiled förenlig verksamhel Bolaget ska också fungera sst-n en katalysator och
inkubator för lokala eller sociala innovationer och entreprenörer.
Bolaget lyder r.lnder lage* om särskild vinstutdelningsbegrånsning.
Företaget har sitt såte i Skåne län, Svalöv komrnun.
Ågarförhållanden
Bolaget ägs av RösGnga Tillsanrmans ideell förening nied per daturn: 17L23L med 484L2 st aktier av 50.SS0 {97Vö samt
av ytterligare 433 aktieägare {organisationer och individer}.
2*17-ärs verksamhet har präglats av förvaltning och underhåll av befintliga fastigheter, av att driva två
utverklingsprojekt {Samverkan i Praktiken och Bygg och Bygg Om) samt fortsatt tömning av Bangårdsgatan 2 *ch
färdigställande av frärnst fastigheterna på Bryggaregatan 2 och 4. De wå projekten lrar påverkat och ökat
verksamhetens rörelseintäkter.
S§relsen 2AL7 har bestått au
Ordförande lrlils Phiflips. Ledamöter: Cl"rristina Sjöströrn, Feter Svegrup, Johan Bergstrand. Ssbastian Mullaert och Anna
H Jensen" Suppleant A.sta Nysirand. \10: Johan Bergstrand.
Styrelsen har utöver slåmman sammanträtt vid 3 protokollförda tillfällen under 2017:
2017-S4-05, 2017-89-11,2AL7-12-W, samt dårernellan löpande kommunicerat via e-posl
15 nya aktieägare har tillkornrnit under 2017, vilka investerat i 43 aktier.
Följande fastigheter har varit uthyrda under hela året:

&illingevägen

1"1

- Utbildningslokal {Fridhems Folkhögskola}, Bryggeriet (Röstånga RajRaj} och lägenheten {privat}.

Stationshuset Restaurang flörgen Roslund)
Konsthallen {Konstföreningen FREON ideell förening}

Hantverkgatan

tr"

{privat}

BryEgaregatan 2 och 4 - delvis uthyrda efterhand sorn renovering blivit klar. Vid årsskiftet var tre av fyra lägenheter
klara och r-tthyrda {privat).
Balaget har haft en {1,} person projektanstiilld {visstid), på heltid inom ramen för p§ektfinanslering med kon'rmunen
och Länsstyrelsen.

2$17-12-3t

Ågarförhåltanden
Röstånga Tillsarnrnans ldeell
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Yåsentliga händelser undsr råte&§kapsåret
Fastigheter
Kqrnsthallen har varlt uthyrd tiil
K**sftöreningen FREolt under hera året,
rned regerbundna utstärrr.lingar, från mars
november' De sede upp kontraktettili
tilr
årsskiftet och det *rbeias för att få verksarnhet
och ekonsrni i byggnaden under
som rinsa och ej avsörande, rnen vi
bör under våren z01B lrina en ny hyressäsr

§::?:å11iffi, ;Täfjr§:örns

Statienshu:et har haft ett andra år rned
krögaren Jörge* §,cslund rned san (ristoffer.
sessa sade tidigt på året upp
kontraktet och förhandlingar för upp*gninlen
och evt övertag av nya krögare i*hddes
och sköttes av en utvard
Stationshusgrupp' Resultat blev att
fuyresgästerna fick gå ett aitlcigrre (2
av 3 år] orh att ui ej hittade en läntplig
krögare att driva restaurangen så Earn
vi Önskade enligrt äidigare *oo*ll. I brist på
detta beströt styrelsen i decernber
?017 att forsöka driva restaurang€'l
i egen regi och bildade för åndanrålet
ett av bolaget helågt dotterbolag
Röstånga Drift ÅB {559137-302u med ruits rn;llips, Da*iel unnerbäck och
Johan Eergstrand i styrelsen.
RÖstånEa Drifts AB' bildades 281712*5
fförsta råkenskapsår är 20171205-2s1st-?31") och
har per 2817123.J-Lnte haft
någon verksamhet som påverkat batansen
i bolaget. Företaget har ett intakt aktiekapital
på
ss.000 kr per 20171231.
Maioritetsägaren RÖstånga Tillsammans
ideell förening godkände på ssnelsei.nöte
de$ä
och
besl*t också att gå in rned
ett ovillkorat ägartillskott och fr:ågade
också nya och garr*ra delägare att investera
speciellt
för åndamålet för att kunna
*icka erforderliga kostnader sch investeringar
i uppstartex. samlat i (decernber 2017 - januari
201g) blev det 115 000
kr' vi har i dialog med sÖderåsens lidiljöförbund
bytt st rlch förbättra inventarierna i restauranEen
under hösten 2017.
Fastigheten på EillingeväEen 11 är
uthyrd till alla delar srnder hela året Fri
herns Folkhögskcla bedriver språkkurs
i
utbildningsrokalen/kontore{ Röstånga ftaj
Ra.i hyr bryggeriet och rågenheten
år uthyrd.
Eangårdsgatan - här har vi fr:rtsatt
haft flera g"r*nn*n *. «ijarhelger dår rri
l.:yrt in container for att tömrna bråte
lösöre' F*rtfarande oklart vilket skick
och
tr*iset gii och vi har flera forsrag på
hus tomten kan a*våndas för att fyrla
rokara
ätt tillsammans med svalövs kornrnun
bvssa en ny brandsrarion på tornten.
Denna
::,X;rä::äT:::ä#.sa*
Sryggaregata n 2 ach

4
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Dessa fastighetar har varit förernå§
for våra två projekt sarnverkan I praktiken
och BygE och
färdisstållts

ill en star etla, en tvåa, en trea och en
{yra,varavtre av ryra räsen}rerer var

Hantverkgatan 3' uthyrd under hela 28L7vi har under zo17 haft dialog med dels hyresgåsterna
dels rned Harry
Fr*nzån sorn fÖreträder hyresgästerna,
§orn brevledes delgivit boteget iynpunkter
kring
förvaltning
av fastigheten.
Dialog har även ske.tt nred hvresgåsier
kring skötset av fasiigheren *',*tul*-...0"r
rned en
därtillfoljande kravriste virken m*ftes ocn
gådkanoes under hösten 2017.
Projekt:

;ä:;äoj**.

RUA$ (svb) har i samv*rkan SvalÖvs
Kommun medverkat i två statsfinansierade
projekt gefion! Länsssrersens
§37*-utlysning kring den nya bosäfininEslagstiilningen
{1 rnars 2016}- Frsjektet samverkan i praktiken
avsrutades
281748-3L och p§ektet Bygg'ch BygE
om påbörjades den 2017-1s-o:." l,tits phiilips
år ansvarig projektledane för
pnojekten' och rapporterar till
kommunen och styrgrupp ach projektet
har möjtigEjort en projektanställning
av
Mahmeud Aboraia, §orfi ersätts Dominic
Davies-parryi sonr slutade tidigt på
året.
Revisionsfirnran Marredo står fÖr löpande
bokföring av Rt-iABs ekonomi för hela
2817 och frarnåt
vi har åven i år genornfört en del föreläsninEar,
utbiidningar samt tagit e$lot en he,r der
studiebesök, främst kring l*kar
utveckling' arganiseri*glbygdebolag
och social och finansiell mobiliåring.
vi har vart en del av r",

,;;;;'åå§Lp,

ä7,e/
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Social Innqvation Skåne och fick också presentera oss på scen på §tora Sociala Företagsdagen i Göteborg.

RUAB.org har löpande uppdaterats med hjälp av Patrik Månsson.

FLERÅRsÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.
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Nettoomsättning
Resultat efter

fi

1"

13§1-1312
2L2

nansiella

prlster
Soliditet %

Omsåttningsförändringen beror i huwdsak på konsultintäkter samt h6gre bidrag för projekt.
rÖEANDRITIGAR I EGET KAPTTAT

Aktie*apitel

Balanserat

resltat
Belopp vid årets ingång

50 000

ta14

Rewttotd ispasitian en tigt batagsstö ffi man:
Balanseras i ny räkning

AkieäEartillskott

Bt*oppvid årcc r4årqg

115

r.15 tr00

Årets resultat
5§ {reO

I X48 956

flX!

-14344

-Lg§4

-1§344

1 188 G12

RESTJLTATDISPOSMON

Medel att dispanera:
Balanserat resultat
Erhållna aktieägartillskott
Årets resultat
Summa

1 033 956

115 000

-10 344

7 7i8 612

f{trstog til{ d kpasitian :
Balanseras i ny räkninE

1 138 612

Summs

1 L38 6L2

Bolagets resultat cch stiillning framEår av efterföljande resultat- och balansräkning med

nor.r.{
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RESULTATNA«Nr*VC
2OL7-CIL-QL

zg17-12-3L

2016-01-01
2016-12-31

Rörel*intiikter. lagerförändrir:gar m.m.
Hyresintäkter
Öwiga rörelseintäkter
§unrrna rörelseintål*tar, tryrerfArän*ringar
m.m.

518 486

44S 988

960 688

6X 6s3

1479 774

185

641

Råreleekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-1 045 697
-271 800

-885 575

-tL3 443

-96Azs

-1430 !r«,

-1 016 567

Av- och nedskrivningar av rnateriella och immateriella
anläEgnin gstillgångar

§umma drelsekostnader
Birtty'rserutdfeot

''

r,:,rd8,å&i

-u967
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7gov4

flnarx[elh ptrisr
Resukat från öwiga finansiella anlåggningstillgångar
GvriEa rånteintåkter och liknande nesuttaipoÅr
Räntekostnader och liknande resuhatposter

§umma &ran*lcilla post€r
Rest

fu

eftcr-flrnorisjl/lla Wster

Resottut@te skott

445
1

14

-58 579

-6CI

-58 578

-59V74
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§Latter
Skatt på årets resultat
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Anläggningstillgårrgar
M sterie lla

an

liigg* in gstitlg å ngo r

Byggnader och rnark
Summa moteriella a*löggningxitlgångor
F ina

nsiello

a

*a

364 569

104 980

4 452 382

3 862 573

n liig g n inE stitlgå n g ot r

Andelar i koncernföretag
Su m

3757 593

3 687 8L3

Inventarier, verk§g och installationer

§nansietle

a nlög g ningstiltg

50 000

ångar

saNa

{lg1'38ä

'

u,a§?573

§nrsåitlniag$illgrångar
Ko${ristiga fard ring ar

Kundfordringar
Fordringar hos koncernföreteg

2A 575

Övriga fordringar

v432A

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
ma kort{ristig o ford rin go r

Su m

Kqssa ach

967L4

25AW

95M

t7 28L
L37 176

lM

2L8

funk

Kassa och bank
Summa kasss ach bank

$rrnnra ffisäftåqgstilbångar
SUII'IMATILIGÅiTGAR

152 355

318 003

L52 355

i18 00i

,ss§3t

,*lÅ22,

4 §91 913

4:2,e..?54{

l.
§'

u)

*Oståqn tt*vecldings AB

(SVB)

XI.O)

556851.-3021

**
E€§TXAPITATOCH §KULDEN
EgBt

kapihl

Sundet eget kapital

Aktlekapital
Summa bundet eget kopitat

500m

50 000

5CI AAA

50wa

Fri* eg* kapita{
Balanserat resultat

t0t4

1 148 956

Årets resultat

-14344

Sumrna ftitt eget kopitol

L 1"38

Ssil$a€gsthitat

69v

19 259

61_2

A$

955

1ff3

956

1.

,t f&612

tåryftistigä skrHer
Öwiga skulder till kreditiflstitut

6,7,8

274s WO

2 86S 00CI

lell&g@

2ffim§

u0 m0

90 000

L3L349

t9 952

13 228

28182

Kortft*sti,ga skuldar
Öwiga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder

Skatieskulder
Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intåkter

funrma

kwtfristigaffier

§UMMA E6§T I§PITåI OCI{ SI(ULDER

6,8

17 604

9 623

181 120

3.95 081
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42§794
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NOTER
il{}t,,

1

nd*rtis*rE:rrtneipr

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 20L6:10 Årsredovisning i mindre företag {K2}.

Materiefla anliiggnirgstil§årqgar
Avskrivning görs över den förväntade nyt§andeperioden, Nedanstående avskrivnlngsprocent används.

Procent
2-3

Artal år

Eyggnader
Inventarier

2A

5

Tvp

33-50

t{ycketdsdefiqltioner
Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt
Saliditet = Justerat eEet kapital / Tatatt kapital
Kornrnentar Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus VB 7a av obeskattade reserver.
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Ingående anskaffningsvärden
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3§L6

1

1

WL:T{EåL

}SI,.S+tr?-31

3 955 55s

3724 3q4

Förönd ri*ga r av a nskaffn ing svörd en

Inköp

CI

235 351

Utgående anskaffnirEsvärden

3 955 655

3 955 655

Ingående avskrivningar
Föröndringar ov awk riwinga r

-198 062

-128282

ÅreG avskrirrningar
Utgående avskrivningar
Redovisat vårde

-69780

-69 780

-267

U2

-198A62

3 687

8t3
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.tnstallationer

Ingående anskaffningwärden
Förö ndringa

r av anskoffningsviirden

lnköp
Utgående anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Förönd ring

o

r ov

avsk riw in g o r

Årets avskrivningar
UtEående avskrivningar

fiadouisat värde

Not

§

Ånd;{arir*oneer .r*lag

2§L7:3-3t
131 225
303 252

L31_225

434 477

131.225

-2624s
-43 663
-69 908

-26245
-26245

36it 5§9

to'f 980

z8t7-1?.*X

Ingående anskaffningwården
Föröndringcr ov a*ska{fningsvörden
Inköp
Utgående anskaffningsvärden
Redoyisat yärde

IrI§t 6

Stiil$

såkerheter

Fastighetsintecknir:g

§gmma $ti*ldä säkedretsr

f*st

r

föl{alHår, sldrldsr

Förfaller senare ån 5 år
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Långfiktigo skulder
Övriga skulder till kredltinstitut
Kortfristigo skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut

IG17.12-$t

ä$1&12-§I

274§0Ef

2 860 000
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Min revisionsberättetse harlåmnats

Auktoriserad revisor

$S lltt

,%/u,
Sebastian Mullaart

ffi

* §atter
§ilr*{isq ***r*s
&r*r{S**q

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Röstånga Utvecklings AB, org.nr 556851-3021

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Röstånga
Utvecklings AB för räkenskapsåret 2017.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga

avseenden rättvisande bild av Röstånga Utvecklings ABs
finansiella ställning per den 3l december 2OL7 och av dess

finansiella resultat

för året enligt årsredovisningslagen.

Förvaltningsberättelsen

är förenlig med årsredovisningens

övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkninqen.

inf

skaffarjag mig en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

o

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

.

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt
drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också
en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen,

Jag har utfört revisionen enligt lnternational Standards on
Sverige. Mitt ansvar enligt
avsnittet Revrsorns
ansvar. Jag
oberoende förhållande
Röstånga
Utvecklings AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
i

dessa standarder beskrivs närmare

är

i

i

till

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Sfyrelsens och verkställande direktörens ansyar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret

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

verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillåmpas dock inte om
beslut har fattats om att avveckla verksamheten.
Revisorns ansvär
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel,
och att lämna en revisionsberättelse 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 oeqentligheter eller fel och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.

ormation eller åsidosättande av intern kontroll.

o

Grund för uttalanden
Auditing (l5A) och god revisionssed

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, 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
fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig

om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser

sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen

väsentlig osäkerhetsfaktor, måste

att det finns en

jaS i

revisions-

berättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerheisfaktorn
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag 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 qer en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser
under revisionen, däribland de eventuella betydande brister
den interna kontrollen som jag identifierat.

i
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Röstånga Utvecklings AB för räkenskapsåret 2017
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsståmman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenska pså ret.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt

ansvar enligt denna beskrivs närmare

ansvar. Jag

är

oberoende

i

i

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder lag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltninqen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst

eller förlust grundar sig främst på revisionen av

räken-

skaperna. Viika tillkommande granskninqsåtgärder som utförs
baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i

risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar gransk-

ningen 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.

avsnittet Revisorns

förhållande

till

Röstånga
maj 2018

Utvecklings AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullqjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina 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

Auktoriserad revisor

utdelningen är f örsvarlig 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 bolaqets ekonomiska situation och att
tillse att bolaqets organisation är utf ormad så att bokföringen,
medelsf örvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel'
sens 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.

Reylsorns drnsvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
mitt uttalande om ansvarsf rihet, är ati inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i nåqot väsentligt avseende:

c

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.

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 f örenligt 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 åtqärder eller försummelser som
kan föranleda ersättningsskyldiqhet mot bolaget, eller att ett
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.
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