
 

 

 

Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Sportbilsfonden Sweden AB, org.nr 559164-6970 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalande med avvikande mening respektive uttalanden  

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sportbilsfonden 
Sweden AB för år 2020 (räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31). 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen, på grund av hur 
betydelsefulla de förhållanden som anges i avsnittet Grund för uttalande 

är, inte upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger inte en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Sportbilsfonden Sweden 
ABs finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess 
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är inte förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Bolaget har under året gjort en förlust om 14,3 MSEK, de kortfristiga 
skulderna överstiger de kortfristiga fordringarna med 6,7 MSEK och det 
egna kapitalet uppgår till 0,2 MSEK.   

Baserat på bolagets finansiella situation saknas information i 
förvaltningsberättelsen om: 

• att merparten av de tillgångar som existerade per balansdagen har 
avyttrats under 2021 för att klara av löpande förpliktelser, 

• att under innevarande år är redovisat resultat fortsatt en förlust 
som per 2021-09-30 uppgår till – 70 TSEK, 

• att i resultatet per 2021-09-30 ovan ingår fordringar om 1,7 MSEK 
som bestridits av mottagaren men inte skrivits ned,  

• hur den finansiella situationen ska lösas i det fall ägarna inte visar 
sig vara villiga att delta i en nyemission. 

Till följd av detta bedömer vi att den information som saknas är 
betydelsefull och att årsredovisningen utan dessa uppgifter inte ger en 
rättvisande bild.  

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 Sportbilsfonden Sweden AB 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 vårt uttalande med avvikande mening 
respektive våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, 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 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovis-
ningen 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.  

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, 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 infor-
mation 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 omständig-
heterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna 
kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar.  

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, 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 vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra 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 vi 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. 

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 

Uttalande med avvikande mening respektive uttalanden  

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision 
av styrelsens förvaltning av Sportbilsfonden Sweden AB för år 2020 
(räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31) samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Som en följd av det förhållande som beskrivs i avsnittet Grund för 

uttalanden avstyrker vi att bolagsstämman beviljar styrelseleda-
möterna Bo Lindman, Michael Gerakis och Björn Wass, tillika 
verkställande direktör, ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman beviljar ansvarsfrihet för den tidigare 
verkställande direktören Andreas Bergman och de tidigare 
styrelseledamöterna Jimmy Eriksson samt Alexander Albedj . 

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen. 

Grund för uttalanden 

Enligt 8 kap 4§ aktiebolagslagen svarar styrelsen för bolaget 
organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. De ska 
fortlöpande bedöma bolagets och, om bolaget är moderbolag i en 
koncern, koncernens ekonomiska situation samt se till att 
organisationen är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen 
och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. 

Av de styrelseprotokoll vi erhållit för perioden efter föregående års 
årsstämma som avhölls den 25 juni 2020 har vi inte kunnat konstatera 
att löpande uppföljning av bolagets och dotterbolagets ekonomiska 
resultat och ställning har skett. 

Bolaget har under året förvärvat dotterbolaget Sportbilsfonden Sales 
AB. Per 2020-12-31 har aktieinnehavet tillsammans med fordringar på 
dotterbolaget skrivits ner med totalt 7,3 MSEK då dotterbolaget är på 
obestånd. Detta nedskrivningsbehov identifierades inte förrän 
revisionen inleddes. 

Under året har ett flertal försäljningar av varulagertillgångar skett med 
förlust och varulagret fick i samband med upprättande av årsredo-
visningen skrivas ned med 3,9 MSEK.  

Hade uppföljning skett löpande hade de nedskrivningsbehov som 
identifierades i revisionen ha identifierats tidigare under 
räkenskapsåret. Det kan därför inte uteslutas att styrelsens brist på 
uppföljning och styrning medfört att skada eller risk för skada 
uppkommit. För att ge bolaget tid att utreda frågan vidare avstyrker vi 
därför att bolagsstämman beviljar ansvarsfrihet för styrelse-
ledamöterna Bo Lindman, Michael Gerakis och Björn Wass. 

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 Sportbilsfonden Sweden AB 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 vårt uttalande med avvikande mening 
respektive våra uttalanden.  

Övrig upplysning  

Styrelseledamoten Lars-Åke Fröjd inträdde i styrelsen efter 
räkenskapsårets utgång och omfattas därmed inte av våra uttalanden 
om ansvarsfrihet.  

Som framgår av förvaltningsberättelsen och ovan skedde 
nedskrivningar av fordringar hos dotterbolaget Sportbilsfonden Sweden 
AB och aktieinnehavet i detta bolag i samband med upprättande av 
årsredovisningen för 2020 som skedde i september 2021. 
Nedskrivningarna har lett till att bolagets egna kapital per balansdagen 
understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet och leder till en 
skyldighet för styrelsen att genast upprätta kontrollbalansräkning. 
Någon kontrollbalansräkning har inte överlämnats till oss för 
granskning.  

 

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 organi-
sation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras 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 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, års-
redovisningslagen 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 verk-
samheten 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. 

Anmärkning 

Årsredovisningen avgavs inte i sådan tid att det, enligt 7 kap. 10 § 
aktiebolagslagen, varit möjligt att hålla årsstämma inom sex månader 
efter räkenskapsårets utgång. 

 

 
Stockholm, den dag som framgår av den elektroniska underskriften 
 
Ernst & Young AB 
 
 
 
Beata Lihammar 
Auktoriserad revisor 

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

yc
ke

l: 
2A

43
W

-O
PT

H
Z-

ZZ
EU

J-
Q

FZ
T1

-C
Q

O
XO

-M
4N

7M



Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att 
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Beata Lihammar
Auktoriserad revisor
Serienummer: 19650920xxxx
IP: 94.137.xxx.xxx
2021-10-29 11:03:24 UTC
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