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Förvaltningsberättelse 
 
Styrelsen och verkställande direktören för Lerum Elhandel AB, med 
organisationsnummer 556939-0338, får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 
2021. Siffror inom parantes avser föregående år. 
 
Viktiga förhållanden 
Företaget bildades 2013-08-13. Företaget ägs till 100% av Lerum Energi AB (org.nr.556109-
3955). Båda företagen har sitt säte i Lerum.  
 
Verksamheten 
Företagets verksamhet omfattar elhandel genom inköp av energi och försäljning av energi 
och energirelaterade produkter och tjänster till slutkund. Den faktiska elförsäljningen 
introducerades 2014-04-01. Vid årets slut var antalet kunder uppe i 5 264 (5 050) st.  
 
Väsentliga händelser under året 
Coronapandemin slog till mot Sverige och resten av världen i början av år 2020. Spridningen 
av coronaviruset har även fortsatt under 2021. Dess framfart har dock inte påverkat 
utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. 
 

Volatiliteten har varit kraftig på elmarknaden och under året har vi sett rekordhöga elpriser. 
 
Försäljning och resultat 
Företagets nettoomsättning uppgick under året till 59 172 (34 107) tkr och årets resultat efter 
finansiella poster uppgick till 60 (26) tkr. 
 
Periodens elförsäljningsvolym uppgår till 97 379 (83 987) MWh. 
 
Bolagets kundstock har vuxit något jämfört med föregående år. Nettoomsättningen är 
betydligt högre vilket dels beror på att det väderleksmässigt varit ett relativt kallt år, vilket har 
ökat försäljningsvolymen, samt höga elpriser under 2021. 
  
Resultatet är i linje med budget. 
 
Personal 
Företaget har inga anställda. Tjänster för marknadsföring, försäljning och administration köps 
från moderbolaget Lerum Energi AB. 
 
Miljöpåverkan 
Företaget har en uttalad miljöprofil och marknadsför och säljer enbart förnyelsebar energi. 
Under den aktuella perioden har detta utgjorts av 100% VattenEl. 
 
Framtida utveckling 
Under de närmaste åren är ambitionen att kundstocken skall växa väsentligt. Målgruppen är 
de individer och företag som finns inom Lerums kommun. Inga marknadsföringsinsatser 
kommer att göras utanför Lerums kommun.  
 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Genom det affärsupplägg som företaget har så har riskerna i verksamheten kunnat 
reduceras till en låg nivå. De flesta riskerna ligger på annan affärspart. Som en följd av detta 
är marginalen i affären lägre, men säker. 
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Flerårsöversikt - Nyckeltal 

Tkr 2021 2020 2019 2018 2017  

Nettoomsättning 59 172 34 107 37 981 37 371 46 853  

Resultat efter 
finansiella poster 

60 26 47 22 87  

       
       

 

. 
 

 
 
 
Förslag till disposition av företagets resultat 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 
Kronor 
Balanserat resultat              45 
Årets resultat                 0               
Summa               45 
 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel kronor 45 balanseras i ny räkning. 
 
Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer. 
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Lerum Elhandel AB
Org nr 556939-0338

RESULTATRÄKNING

2021-01-01 2020-01-01
Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 3 59 172 34 107

Summa rörelsens intäkter 59 172 34 107

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -57 221 -32 544
Övriga externa kostnader 4 -1 799 -1 446
Personalkostnader 5 -92 -91

Summa rörelsens kostnader -59 112 -34 081

Rörelseresultat 60 26

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter – –

Summa finansiella poster 0 0

Resultat efter finansiella poster 60 26

Bokslutsdispositioner 6 -60 -26

Resultat före skatt 0 0

Skatt på årets resultat – –

ÅRETS RESULTAT 0 0
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Lerum Elhandel AB
Org nr 556939-0338

BALANSRÄKNING 

Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 206 346
Fordringar Moderbolag 7 5 155 2 855
Fordringar Koncernbolag, Lerum Fjärrvärme AB 330 48
Fordringar Lerums Kommun 1 053 1 131
Övriga fordringar 4 8
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 11 610 2 666

Summa kortfristiga fordringar 18 358 7 054

Kassa och bank 6 639 4 042

Summa omsättningstillgångar 24 997 11 096

SUMMA TILLGÅNGAR 24 997 11 096

Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 9

Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 100

Summa bundet eget kapital 100 100

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 0 0
Årets resultat 0 0

Summa fritt eget kapital 0 0

Summa eget kapital 100 100

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 5 648 3 615
Övriga skulder 225 284
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 19 024 7 097

Summa kortfristiga skulder 24 897 10 996

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 24 997 11 096
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Lerum Elhandel AB
Org nr 556939-0338

Rapport över förändring i eget kapital

Aktie- Reserv- Överkurs- Balanserat Summa
Belopp i tkr kapital fond fond resultat Eget kapital

Belopp vid årets ingång 2021-01-01 100 – – – 100

Årets resultat – 0

Belopp vid årets utgång 2021-12-31 100 0 0 0 100
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Lerum Elhandel AB
Org nr 556939-0338

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tkr Not 2021 2020

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 60 26

Nettokassaflöde från den löpande 
verksamheten 60 26

Förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar -11 305 630
Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder 13 868 -1 574

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 623 -918

Finansieringsverksamheten
Lämnade koncernbidrag -26 -47

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -26 -47

Årets kassaflöde 2 597 -965
Likvida medel vid årets början 4 042 5 007

Likvida medel vid årets slut 6 639 4 042
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Lerum Elhandel AB
Org nr 556939-0338

Noter
Belopp i tkr om inte annat anges

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som använts vid upprättande av de finansiella
rapporterna sammanfattas nedan.

Bedömningar och uppskattningar
Per balansdagen bedöms om det föreligger en indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade
värde. Om en sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. Återvinningsvärdet definieras som
det högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av de uppskattade
framtida betalningar som tillgången genererar. Om återvinningsvärdet understiger redovisat värde görs en
nedskrivning som kostnadsförs.

Intäktsredovisning
Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta, dvs. med hänsyn till rabatter och
efter avdrag för moms, och redovisas i posten Nettoomsättning. Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter
från kärnverksamheten, dvs. försäljning av el.
Energiförsäljning intäktsredovisas vid leveranstidpunkten.

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Fordringar, skulder och avsättningar
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det
belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första 
värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed
de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.

Likvida medel
Likvida medel utgörs av disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut och kortfristiga,
likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatta för en obetydlig risk för
värdefluktuationen.
I likvida medel ingår tillgodohavanden i koncernkonto kopplat till Lerums kommun.

Koncernuppgifter
Företaget ägs till 100% av Lerum Energi AB (org nummer 556109-3955) med säte i Lerum.
Närmast överordnade moderföretag som upprättar koncernredovisning i vilken Lerum Elhandel AB ingår
är Lerum Energi AB (org.nr.556109-3955). Moderföretag för hela koncernen är Lerums kommun
(org.nr.212000-1447).

Not 2

Verkställande direktören har av hälsoskäl lämnat den operativa verksamheten. Styrelsen utsåg vice VD, Anders
Zetterman, som tillförordnad VD.
Pandemin Covid-19 har efter balansdagen inte haft någon större påverkan på företagets verksamhet.
Inga andra händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång före undertecknandet av denna årsredovisning som
är att beteckna såsom väsentliga.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
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Lerum Elhandel AB
Org nr 556939-0338

Not 3 Nettoomsättning

Nettoomsättning per verksamhetsgren
2021 2020

59 172 34 107
Nettoomsättning 59 172 34 107

Not 4 Ersättning till revisorer 

2021 2020

Revisionsuppdraget 30 22

Not 5 Löner och ersättningar 

Löner och andra ersättningar
2021 2020

Löner och andra ersättningar
Styrelse 71 71
Övriga anställda – –
Summa löner och andra ersättningar 71 71
Sociala kostnader
Pensionskostnader – –
  Varav för styrelse (-) (-)

Övriga sociala kostnader 21 20
Summa sociala kostnader 21 20

Medelantalet anställda
2021 2020

Kvinnor – –
Män – –
Totalt 0 0

Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)
2021 2020

Ordinarie styrelseledamöter
Kvinnor 2 2
Män 3 3
Totalt 5 5

Extern Verkställande direktör
Kvinnor – –
Män 1 1
Totalt 1 1

Företaget har inga anställda. Tjänster för administration, drift och underhåll köps i huvudsak från
moderföretaget Lerum Energi AB.
Extern VD är anställd hos moderföretaget Lerum Energi AB.

Elförsäljning

Ernst & Young AB
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Lerum Elhandel AB
Org nr 556939-0338

Not 6 Bokslutsdispositioner

2021 2020
Lämnade koncernbidrag 60 26
Summa 60 26

Not 7

Fordringar Moderbolag 5 155 tkr utgör en nettopost av fordringar 9 098 tkr och skulder 3 943 tkr.

Not 8

2021 2020
Upplupna intäkter elförsäljning 11 610 2 666
Redovisat värde 11 610 2 666

Not 9

Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt 45 kr.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt nedan:

Balanseras i ny räkning 45
Summa 45

Not 10

2021 2020
Upplupna personalkostnader 2 2
Upplupna energikostnader 18 996 7 073
Övriga poster 26 22
Redovisat värde 19 024 7 097

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Resultatdisposition

Fordringar Moderbolag
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Lerum Elhandel AB
Org nr 556939-0338

Not 11

Företaget är ett helägt dotterföretag till Lerum Energi AB, org.nr. 556109-3955, med säte i Lerum.
Av företagets nettoomsättning utgjorde 7,7% (12,9%) försäljning till moderföretaget.
Av företagets rörelsekostnader avser 2,7% (3,9%) inköp från moderföretaget.

Ernst & Young AB

Ordförande Vice ordförande
Anna-Lena Holberg Klara Martinsson

Lerum, datum enligt digital signatur

Koncernuppgifter

Anders Zetterman
tf. VD

Marie Andersson Sjödin
LekmannarevisorLekmannarevisor

Lars-Gunnar Gonnardsson Ingmar Rahm
Styrelseledamot Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits, datum enligt digital signatur

Hans Gavin
Auktoriserad revisor

Vår granskningsrapport har avgivits, datum enligt digital signatur

Anna-Lena Mellquist
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Lerum Elhandel AB, org.nr 556939–0338

Rapport om årsredovisningen  

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Lerum Elhan-
del AB för räkenskapsåret 2021.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga av-
seenden rättvisande bild av Lerum Elhandel AB:s finansiella 
ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella re-
sultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. För-
valtningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Au-
diting (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns an-

svar. Vi är oberoende i förhållande till Lerum Elhandel AB enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkese-
tiska 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 upprättas och att den ger en rättvi-
sande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkstäl-
lande 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 misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets för-
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är till-
lämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fort-
sätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om sty-
relsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt al-
ternativ till att göra något av detta.  

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felak-
tigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra utta-
landen. 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 väsent-
liga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas på-
verka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen.  

 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt om-
döme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:  

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåt-
gärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revis-
ionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att ut-
göra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upp-
täcka 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 om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivite-
ten i den interna kontrollen. 

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

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser såd-
ana händelser eller förhållanden som kan leda till bety-
dande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksam-
heten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osä-
kerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa upp-
märksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om 
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplys-
ningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovis-
ningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bo-
lag inte längre kan fortsätta verksamheten.  

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysning-
arna, 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 pla-
nerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den in-
terna kontrollen som vi identifierat. 
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  2 (2) 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för Lerum Elhandel AB för räkenskapsåret 2021 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller för-
lust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt för-
slaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamö-
ter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskaps-
året. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns an-

svar. Vi är oberoende i förhållande till Lerum Elhandel AB enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkese-
tiska 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 disposit-
ioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till ut-
delning innefattar detta bland annat en bedömning av om ut-
delningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställ-
ning 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 ekonomiska angelägenheter 
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande di-
rektören 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 väsent-
ligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse 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 an-
vänder 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 räkenskap-
erna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs bas-
eras 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 an-
svarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens för-
slag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

 

Göteborg, datum enligt digital signatur  

Ernst & Young AB   

 

Hans Gavin  
Auktoriserad revisor  
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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."

Hans Gavin
Auktoriserad revisor
Serienummer: 19620411xxxx
IP: 145.62.xxx.xxx
2022-04-06 15:04:40 UTC
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GRANSKNINGSRAPPORT  

 
Till bolagsstämman i Lerum Elhandel AB, Org.nr 556939-0338  
Till kommunfullmäktige i Lerums kommun för kännedom 
 
 
 
 
Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2021. Granskningen har utförts i enlighet med 
bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att vi planerat 
och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att 
bolagets interna kontroll är tillräcklig.  
 
Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt att den övergripande interna kontrollen har varit 
tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning föreligger därmed inte. Ur årets granskning vill vi dock särskilt lyfta att det finns 
ett antal rekommendationer som riktats till bolaget, utifrån att brister identifierats, i tidigare 
års granskningar som fortsatt bedöms kvarstå. Vi anser det vara av stor vikt att bolaget 
skyndsamt vidtar åtgärder i syfte att åtgärda de lämnade rekommendationerna. 
 
En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad i en 
granskningsredogörelse som överlämnats till bolagets styrelse.  
 
 
 
Lerum, datum enligt digital signatur 
 
 
 
 
Anna Lena Mellquist   Marie Sjödin   
Av kommunfullmäktige   Av kommunfullmäktige  
utsedd lekmannarevisor   utsedd lekmannarevisor 
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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."

ANNA-LENA MELLQUIST
Lekmannarevisor
Serienummer: 19490930xxxx
IP: 194.103.xxx.xxx
2022-03-17 19:07:59 UTC

MARIE ANDERSSON SJÖDIN
Lekmannarevisor
Serienummer: 19570918xxxx
IP: 90.235.xxx.xxx
2022-03-18 09:41:54 UTC
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