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REVISIONSBERÄTTELSE 
Till bolagsstämman i Electra Gruppen AB (publ), org nr 556065-4054  

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

UTTALANDEN 
Vi har utfört en revision av 

årsredovisningen och 

koncernredovisningen för Electra Gruppen 

AB (publ) för år 2021 med undantag för 

bolagsstyrnings-rapporten och 

hållbarhetsrapporten på sidorna 17–20 

respektive 12-16. Bolagets årsredovisning 

och koncernredovisning ingår på sidorna 

21-29 och 63 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen 

upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och ger en i alla 

väsentliga avseenden rättvisande bild av 

moderbolagets finansiella ställning per den 

31 december 2021 och av dess finansiella 

resultat och kassaflöde för året enligt 

årsredovisningslagen. 

Koncernredovisningen har upprättats i 

enlighet med årsredovisningslagen och ger 

en i alla väsentliga avseenden rättvisande 

bild av koncernens finansiella ställning per 

den 31 december 2021 och av dess 

finansiella resultat och kassaflöde för året 

enligt International Financial Reporting 

Standards (IFRS), så som de antagits av EU, 

och årsredovisningslagen. Våra uttalanden 

omfattar inte bolagsstyrnings-rapporten 

och hållbarhetsrapporten på sidorna 17–20 

respektive 12-16. Förvaltningsberättelsen 

är förenlig med årsredovisningens och 

koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman 

fastställer resultaträkningen och 

balansräkningen för moderbolaget och 

koncernen. 

Våra uttalanden i denna rapport om 

årsredovisningen och 

koncernredovisningen är förenliga med 

innehållet i den kompletterande rapport 

som har överlämnats till moderbolagets 

revisionsutskott i enlighet med 

Revisorsförordningens (537/2014) artikel 

11. 

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 för-hållande till moderbolaget och 

koncernen enligt god revisorssed i Sverige 

och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 

ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar 

att, baserat på vår bästa kunskap och 

övertygelse, inga förbjudna tjänster som 

avses i Revisorsförordningens (537/2014) 

artikel 5.1 har tillhandahållits det 

granskade bolaget eller, i förekommande 

fall, dess moderföretag eller dess 

kontrollerade företag inom EU. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har 

inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 

som grund för våra uttalanden. 

SÄRSKILT BETYDELSEFULLA 

OMRÅDEN 
Särskilt betydelsefulla områden för 

revisionen är de områden som enligt vår 

professionella bedömning var de mest 

betydelsefulla för revisionen av 

årsredovisningen och 

koncernredovisningen för den aktuella 

perioden. Dessa områden behandlades 

inom ramen för revisionen av, och i vårt 

ställningstagande till, årsredovisningen och 

koncernredovisningen som helhet, men vi 

gör inga separata uttalanden om dessa 

områden. Beskrivningen nedan av hur 

revisionen genomfördes inom dessa 

områden ska läsas i detta sammanhang 

Vi har fullgjort de skyldigheter som 

beskrivs i avsnittet Revisorns ansvar i vår 

rapport om årsredovisningen också inom 

dessa områden. Därmed genomfördes 

revisionsåtgärder som utformats för att 

beakta vår bedömning av risk för väsentliga 

fel i årsredovisningen och 

koncernredovisningen. Utfallet av vår 

granskning och de granskningsåtgärder 

som genomförts för att behandla de 

områden som framgår nedan utgör 

grunden för vår revisionsberättelse 

INKURANS I VARULAGER 

Beskrivning av området Hur detta område beaktades i revisionen 

Varulager utgör en väsentlig andel av koncernens totala tillgångar 
och består i huvudsak av stora volymer hemelektronikprodukter. 
Det föreligger en inkuransrisk i varulager eftersom produkterna är 
utsatta för en snabb teknologisk utveckling samt en prispressad 
marknad. Fastställande av inkuransreserven kräver subjektiva 
bedömningar från företagsledningens sida som även redogörs för i 
not 28. 
 

Vi har granskat företagsledningens bedömning av 
inkuransreserven genom analyser av trögrörliga produkter, lager- 
och försäljningsstatistik, omsättningshastighet samt försäljningar 
efter bokslutsdagen. 
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VÄRDERING KUNDFORDRINGAR 

Beskrivning av området Hur detta område beaktades i revisionen 

Koncernens verksamhet består av försäljning av varor och logistik- 
samt IT-tjänster mot kredit. Kundfordringar utgör ett väsentligt 
belopp i förhållande till koncernens totala tillgångar. En stor andel 
av koncernens kunder verkar i en konkurrensutsatt ekonomiskt 
pressad bransch vilket innebär att det finns en risk för 
kreditförluster. Fastställande av reserven för osäkra 
kundfordringar kräver subjektiva bedömningar från 
företagsledningens sida som även redogörs för i not 28. 

Vi har kontrollerat och bedömt rutinen för kredithantering samt 
kontrollerat kundfordringarnas existens och värdering genom 
saldoförfrågningar till ett urval av koncernens kunder. Vi har 
granskat företagsledningens bedömning av reserven för osäkra 
kundfordringar genom åldersanalyser, analys av historik för 
kundförluster samt inbetalningskontroller. 

 

Annan information än 

årsredovisningen och 

koncernredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan 

information än årsredovisningen och 

koncernredovisningen och återfinns på 

sidorna 1-7 och 53-62. Även 

ersättningsrapporten för räkenskapsåret 

2021 utgör annan information. Det är 

styrelsen och verkställande direktören som 

har ansvaret för denna andra information. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen 

och koncernredovisningen omfattar inte 

denna information och vi gör inget 

uttalande med bestyrkande avseende 

denna andra information.  

I samband med vår revision av 

årsredovisningen och koncernredovis-

ningen är det vårt ansvar att läsa den 

information som identifieras ovan och 

överväga om informationen i väsentlig 

utsträckning är oförenlig med 

årsredovisningen och 

koncernredovisningen. Vid denna genom-

gång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt 

inhämtat under revisionen samt bedömer 

om informationen i övrigt verkar innehålla 

väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har 

utförts avseende denna information, drar 

slutsatsen att den andra informationen 

innehåller en väsentlig felaktighet, är vi 

skyldiga att rapportera detta. Vi har inget 

att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens 

ansvar 

Det är styrelsen och verkställande 

direktören som har ansvaret för att 

årsredovisningen och 

koncernredovisningen upprättas och att 

den ger en rättvisande bild enligt 

årsredovisningslagen och, vad gäller 

koncernredovisningen, enligt IFRS så som 

de antagits av EU. 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 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. 

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det 

påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i 

övrigt, bland annat övervaka bolagets 

finansiella rapportering. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av 

säkerhet om att 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.   

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för 

revisionen av årsredovisningen och 

koncernredovisningen finns på 

Revisorsinspektionens webbplats. Denna 

beskrivning är en del av 

revisionsberättelsen 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
 

REVISORNS GRANSKNING AV 

FÖRVALTNING OCH FÖRSLAGET 

TILL DISPOSITIONER AV 

BOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST 

UTTALANDEN 
Utöver vår revision av årsredovisningen har 

vi även utfört en revision av styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning av 

Electra Gruppen AB (publ) för år 2021 samt 

av förslaget till dispositioner beträffande 

bolagets vinst eller förlust.  

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar 

vinsten enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen och beviljar 

styrelsens ledamöter och verkställande 

direktören ansvars-frihet 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 revisionssed 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 be-träffande 

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 

medels-förvaltningen 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. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för 

revisionen av förvaltningen finns på 

Revisorsinspektionens webbplats. Denna 

beskrivning är en del av 

revisionsberättelsen. 

REVISORNS GRANSKNING AV 

ESEF-RAPPORTEN 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen 

och koncernredovisningen har vi även 

utfört en granskning av att styrelsen och 

verkställande direktören har upprättat 

årsredovisningen och 

koncernredovisningen i ett format som 

möjliggör enhetlig elektronisk rapportering 

(Esef-rapporten) enligt 16 kap. 4 a § lagen 

(2007:528) om värdepappers-marknaden 

för Electra Gruppen AB (publ) för år 2021. 

Vår granskning och vårt uttalande avser 

endast det lagstadgade kravet. 

Enligt vår uppfattning har Esef-rapporten 

#[checksumma] upprättats i ett format 

som i allt väsentligt möjliggör enhetlig 

elektronisk rapportering. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört granskningen enligt FARs 

rekommendation RevR 18 Revisorns 

granskning av Esef-rapporten. Vårt ansvar 

enligt denna rekommendation beskrivs 

närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 

oberoende i förhållande till Electra 

Gruppen AB (publ) enligt god revisorssed i 

Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de bevis vi har inhämtat är 

tillräckliga och ändamålsenliga som grund 

för vårt uttalande. 

Styrelsens och verkställande direktörens 

ansvar 

Det är styrelsen och verkställande 

direktören som har ansvaret för att Esef-

rapporten har upprättats i enlighet med 16 

kap. 4 a § lagen (2007:528) om 

värdepappersmarknaden, och för att det 

finns en sådan intern kontroll som 

styrelsen och verkställande direktören 

bedömer nödvändig för att upprätta Esef-

rapporten utan väsentliga felaktigheter, 

vare sig dessa beror på oegentligheter eller 

misstag. 

Revisorns ansvar 

Vår uppgift är att uttala oss med rimlig 

säkerhet om Esef-rapporten i allt väsentligt 

är upprättad i ett format som uppfyller 

kraven i 16 kap. 4 a § lagen (2007:528) om 

värdepappersmarknaden, på grundval av 

vår granskning. 

RevR 18 kräver att vi planerar och 

genomför våra granskningsåtgärder för att 

uppnå rimlig säkerhet att Esef-rapporten är 

upprättad i ett format som uppfyller dessa 

krav. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 

men är ingen garanti för att en granskning 

som utförs enligt RevR 18 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 Esef-rapporten. 

Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 

Kvalitetskontroll för revisionsföretag som 

utför revision och översiktlig granskning av 

finansiella rapporter samt andra 
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bestyrkandeuppdrag och näraliggande 

tjänster och har därmed ett allsidigt system 

för kvalitetskontroll vilket innefattar 

dokumenterade riktlinjer och rutiner 

avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, 

standarder för yrkesutövningen och 

tillämpliga krav i lagar och andra 

författningar. 

Granskningen innefattar att genom olika 

åtgärder inhämta bevis om att Esef-

rapporten har upprättats i ett format som 

möjliggör enhetlig elektronisk rapportering 

av årsredovisningen och 

koncernredovisning. Revisorn väljer vilka 

åtgärder som ska utföras, bland annat 

genom att bedöma riskerna för väsentliga 

felaktigheter i rapporteringen vare sig 

dessa beror på oegentligheter eller 

misstag. Vid denna riskbedömning beaktar 

revisorn de delar av den interna kontrollen 

som är relevanta för hur styrelsen och 

verkställande direktören tar fram 

underlaget i syfte att utforma 

granskningsåtgärder som är 

ändamålsenliga med hänsyn till 

omständigheterna, men inte i syfte att göra 

ett uttalande om effektiviteten i den 

interna kontrollen. Granskningen omfattar 

också en utvärdering av 

ändamålsenligheten och rimligheten i 

styrelsens och verkställande direktörens 

antaganden. 

Granskningsåtgärderna omfattar 

huvudsakligen en teknisk validering av 

Esef-rapporten, dvs. om filen som 

innehåller Esef-rapporten uppfyller den 

tekniska specifikation som anges i 

kommissionens delegerade förordning (EU) 

2019/815 och en avstämning av att Esef-

rapporten överensstämmer med den 

granskade årsredovisningen och 

koncernredovisningen. 

Vidare omfattar granskningen även en 

bedömning av huruvida Esef-rapporten har 

märkts med iXBRL som möjliggör en rätt-

visande och fullständig maskinläsbar 

version av koncernens resultat-, balans- 

och egetkapitalräkningar samt 

kassaflödesanalysen. 

REVISORNS GRANSKNING AV 

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN 
Det är styrelsen som har ansvaret för 

bolagsstyrningsrapporten på sidorna 17-20 

och för att den är upprättad i enlighet med 

årsredovisningslagen. 

Vår granskning har skett enligt FARs 

rekommendation  

RevR 16 Revisorns granskning av 

bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär 

att vår granskning av 

bolagsstyrningsrapporten har en annan 

inriktning och en väsentligt mindre 

omfattning jämfört med den inriktning och 

omfattning som en revision enligt 

International Standards on Auditing och 

god revisionssed i Sverige har. Vi anser att 

denna granskning ger oss tillräcklig grund 

för våra uttalanden. 

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. 

Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § 

andra stycket punkterna 2-6 

årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § 

andra stycket samma lag är förenliga med 

årsredovisningens och 

koncernredovisningens övriga delar samt i 

överensstämmelse med 

årsredovisningslagen. 

REVISORNS YTTRANDE 

AVSEENDE DEN LAGSTADGADE 

HÅLLBARHETS¬RAPPORTEN 
Det är styrelsen som har ansvaret för 

hållbarhetsrapporten på sidorna 12-16 och 

för att den är upprättad i enlighet med 

årsredovisningslagen. 

Vår granskning har skett enligt FARs 

rekommendation RevR 12 Revisorns 

yttrande om den lagstadgade 

hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår 

granskning av hållbarhetsrapporten har en 

annan inriktning och en väsentligt mindre 

omfattning jämfört med den inriktning och 

omfattning som en revision enligt 

International Standards on Auditing och 

god revisionssed i Sverige har. Vi anser att 

denna granskning ger oss tillräcklig grund 

för vårt uttalande. 

En hållbarhetsrapport har upprättats. 

 

Ernst & Young AB, Box 854 39128 Kalmar, 

utsågs till Electra Gruppen ABs revisor av 

bolagsstämman den 27 april 2021 och har 

varit bolagets revisor sedan 13 maj 2003. 

 

Kalmar den 7 mars 2022 

Ernst & Young AB 

 

Anders Johansson 

Auktoriserad revisor 

 


