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Revisionsberättelse avseende årsredovisning enligt 25
kap. 37 § ABL, som avSer räkenskapsåret efter det

räkenskapsår under Vilket bolaget trätt i likvidation
Till

bolagsstämman iAktlebolaget Várljus

Rapport

om

i

likvidation, org.nr

566485-4791

årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revlslon av årsredovisningen för Aktiebolaget Várljus
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats

i

IIkvidatIon för år

2020.

enlighet med aktiebolagslagen och
ársredovisnlngslagen och ger en ialla väsentliga avseenden rättvlsande blld av Aktiebolaget Várljusl
Ilkvidatlons finansiella ställning per- den -31 december 2020 och av dess finansiella resultat för
året
enligt aktiebolagslagen och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
ársredovlsnlngens övriga delar.
VI tlllstyrker därför att

Grund

bolagsstämman

I

fastställer resultaträkningen

och balansräkningen.

för uttalanden

VI har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing USA) och god revIslonssed Sverige.
Vårt ansvar enligt-dessa standarder beskrivs närmare avsnittet Revisorns ansvar. VI är oberoende
förhållande till Aktiebolaget Vårljusl likvidation enligt god revlsorssed Sverige och har övrigt fullgjort
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
I

l

I

I

VI anser att de revlslonsbevls vi
uttalanden'

har'

I

lnhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga

som grund

för

våra

Likvldatorns ansvar
Det är llkvldatorn som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas enligt aktiebolagslagen och
'den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Likvidatorn
ansvarar även för den interna
kontroll

som

llkvidatorn

några väsentliga

bedömer är nödvändig

felaktlgheter, vare sig

för att upprätta en årsredovisning som
dessa beror på oegentllgheter eller misstag.

att

inte Innehåller

Revlsams ansvar
Våra mål är att uppnå en

rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
Innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentllgheter eller misstag, och att
lämna en revlsionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är Ingen garanti för att en revlslon som utförs enligt ISA och god revislonssed Sverige
i

alltid

kommer att upptäcka en

väsentlig felaktighet

om

en sådan

finns. Felaktigheter

kan uppstå på

grund av oegentllgheter 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

skeptisk Inställning under hela revisionen. Dessutom:

omdöme och

har en professionellt

0

identifierar och bedömer v1 riskerna för väsentliga felaktigheter årsredovisningen. vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsátgärder bland annat utlfrán
i

dessa

risker

grund

för

och lnhämtar revisionsbevls som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en
våra uttalanden. Risken för att Inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än fören väsentlig felaktighet som berør på misstag, eftersom
oegentligheter kan Innefatta agerande maskopi, förfalsknlng, avsiktllga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll“
i

\

-

skaffar

oss en förståelse av den del av bolagéts interna

vi

revision för att utforma granskningsåtgärder

men
u

.

inte för att uttala

om effektiviteten

oss

I

som

den interna

som har
med hänsyn

kontroll

är lämpliga

betydelse för vår
omständigheterna,

till

kontrollen.

utvärderar vi lämpligheten de redovisningsprlnclper som används och rimligheten
uppskattningarl redovisningen och tillhörande upplysningar.
I

I

Ilkvldatorns

den övergripande presentationen, strukturen och InnehåHet årsredovisningen,
om ársredovlsnlngen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
utvärderar

vi

I

däribland upplysningarna. och

'

.

om

måste Informera IIkvldatorn
blandannat revisionensplanerade omfattnlhg och Inriktning
tidpunkten för den. VI måste också Informera om betydelsefulla Iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister den interna kontrollen som vI Identifierat.
VI

samt
\

I

Rapport

om

andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revlslon av årsredovisningen har
likvidation för år 2020.

Aktiebolaget Vårljus
VI tillstyrker att

vi

även

utfört

en revision av llkvidatorns förvaltning

för
›

I

bolagsstämman

beviljar Ilkvldatom ansvarsfrlhet för räkenskapåret.

levldatlonen fortgår utan att den förd röJs onödigt.

Grund

för uttalanden'

Vi har utfört revisionen enligt

god revisionssed Sverige. Várt ansvar enligt denna beskrivs närmare
oberoende förhållande
Aktiebolaget Várljus likvidation enligt god
i

avsnittet Revisorns ansvar. Vi är

Sverige och har övrigt

revlsorssed

i

VI anser att

de revlsionsbevls

i

vI

I

till

I

fullgjort vårt

har Inhämtat är

I

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

tillräckliga

uttalanden.

och ändamålsenliga som grund

för

våra

.

Likvidatorns ansvar
LIkadatorn ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta
lnnefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situatlon och att tillse att bolagets
organisation 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 revisionsbevls för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om likvldatorn något
i

väsentligt avseende:

2av3

-

företagit

någon åtgärd eller gjort sig skyldig
mot bolaget, eller

någon försummelse som kan föranleda

till

ersättningsskyldighet
0

på något annat sätt handlat

i

strid

med

aktiebolagslagen. årsredovisningslagen eller

bolagsordnlngen.
\

Rimlig säkerhet är en hög grad

revlsionssed

I

Sverige

ersättningsskyldlghet

alltid

av säkerhet, men
kommer att upptäcka

Ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
åtgärder eller försummelser som kan föranleda

mot bolaget.

Som

en del av en revlslon enligt god revisionssed Sverige använder vi professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk Inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna. VIIka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt risk och väsentllghet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärdar, områden och förhållanden som är väsentliga för
i

i

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 ansvarsfrihet.

Västerås den 11 mars 2021

PrlCewaterhoüseCoopers
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Revisionsberättelse avseende slutredovisning enligt
25 kap. 40 § ABL
THI

bolagsstämman

Rapport

iAktlebo'lagslaget VárIJus

I

likvidation, org.nr

556485-4791

om slutredovisningen

Uttalanden
VI har utfört

en

dess

som

helhet,

revision

av slutredovlsnlngen för Aktiebolagslaget Várljus

Enligt vår uppfattning har slutredovlsnlngen upprättats

Förvaltningsberättelsen är förenlig

Grund

likvidation för llkvldatlonen

I

I

'

Innefattar skiftet per 2021-01-31.

enlighet med aktiebolagslagen.
slutredovlsnlngens övriga delar.

med

I

för uttalanden

VI har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revlslonssed Sverige.
Várt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende
förhållande till Aktlebolagslaget Várljus likvidation enligt god revisorssed Sverige och har övrigt
i

I

i

i

fullgjort vårt

Vi

I

I

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

anser att de revislonsbevls

uttalanden.

har lnhämtat är

vi

tillräckliga

och ändamålsenliga som grund

för

våra

.
V

levidatorns ansvar
Iikvidato'rn som här a'nsváret för att slutfedo'vlsningén upprättas enligt aktiebolagslagen.
LIkadatorn ansvarar även för den interna kontroll som llkvldatom bedömer är nödvändig för att

Det är

upprätta en slutredovlsnlng

som

Inte innehåller

några väsentliga felaktigheter,

vare_ sig

dessa beror på

oegentllgheter eller mlsstag.

Revisorns ansvar
Våra mål är

att

uppnå en

rimlig

grad av säkerhet

om

huruvida slutredovlsnlngen

som

helhet inte
_

Innehåller nâgra väsentliga felaktigheter. vare sig

dessa beror på oegentllgheter 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 Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktlgheter 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

slutredovlsningen.

Som

del av

en

revision enllgt

ISA använder

vi professionellt

omdöme och

har en professionellt
\

skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
-

identifierar

och bedömer

riskerna för väsentliga felaktigheter

slutredovisnlngen, vare sig dessa
misstag, utformar och utför granskningsátgärder bland annat utifrån
dessa risker och lnhämtar 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

beror på oegentligheter

vi

eller

I

pwc
oegentllgheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag. eftersom
oegentllgheter kan innefatta agerande maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
Information eller åsidosättande av intern kontroll.
I

.

skaffar

vI

oss

av den del av bolagets interna

en' förståelse

revision för att utforma granskningsåtgärder

men
0

Inte för att uttala

oss

om effektiviteten

i

som

som har betydelse för vår
med hänsyn omständigheterna.

kontroll

är lämpliga

till

den interna kontrollen.

vi lämpligheten
de redovisningsprinciper som används och rimllgheten
uppskattningar redovisningen och tillhörande upplysningar.

utvärderar

i

i

Ilkvldatorns

I

Vi måste informera Iikvldatorn om bland annat revisionens planerade-omfattning och Inriktning
tidpunkten för den. VI måste också Informera om betydelsefulla lakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister

Rapport

om

I

den

Interna kontrollen

som vi

Samt

Identifierat.

andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande
Utöver vår revision av slutredovlsnlngen har vI även utfört en revlslon av likvidatorns förvaltning för
Aktiebolagslaget Várljus likvidation för perioden 2021-01-01.-2021-01-31.
I

VI

tillstyrker att

Grund

bolagsstämman

beviljar Iikvidatorn ansvarsfrihet för

den

sista perioden

av likvldatlonen.

för uttalande

VI har utfört revisionen enligt

god revisionssed Sverige. Várt ansvar enligt denna beskrivs närmare
i

avsnittet Revisorns ansvar. Vllär pberoen'de

god revisorssed Sverige och har
i

Vi anser att de revisionsbevls

vI

I

I

förhållande

till

AktiebolagslagetVárljus

dessa

övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt

har lnhämtat är

tlllräckllga

I

I

likvidation enligt

krav.

och ändamålsenliga som grund

för vårt

'

uttalande.

levidatorns ansvar
levldatorn 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. medelsförvaltnlngen och bolagets ekonomiska

angelägenheter övrigt kontrolleras på
1

ett

betryggande

sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revls|onsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om Iikvldatorn något
I

'

väsentligt avseende:
-

företaglt

.

någon åtgärd eller gjort sig skyldig
mot bolaget, eller

till

någon försummelse som kan föranleda

.ersättningsskyldighet
-

på något annat

sätt handlat

bolagsordnlngen.

Zav3

I

strid

med

aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,

revisionssed

i

Sverige

ersättningsskyldighet

alltid

mot

men ingen garanti för atf en revlslon som utförs enligt god
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda

bolaget.

Som

en del av en revision enligt god revlslonssed Sverige använder vI professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar
i

på revisionen av räkenskapema. Vilka tillkommande granskningsátgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt risk och väsentllghet. Det Innebär

sig främst

i

fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden

som

att vI

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 ansvarsfrihet.

Västerås den 11 mars 2021
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Protokoll fört vid årsstämma
Aktiebolaget Vårljus, organ'

i

556485-4791, den 25 mars 2021
Stockholm

§

i

Öppnande av stämman

1

Stämman öppnades av likvidator Kalle Lundgren.

§ 2 Val av ordförande vid

stämman

Advokat Dimitrij Titov valdes
att

till

ordförande vid stämman och uppdrogs åt jur.kand. Elin Kers

föra dagens protokoll.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
Upprättades förteckrüng över närvarande aktieägare enligt bilaga
slutligt som röstlängd vid stämman.

1.

Förteckningen godkändes

§ 4 Val av justerare

Meeri Wasberg utsågs

§ 5 Prövning av

att jämte

ordföranden justera dagens protokoll.

om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades sammankallad

§ 6

i

laga ordning.

Godkännande av dagordning

Stämman godkände framlagt

förslag

till

dagordning.

§ 7 Likvidatorns redogörelse för under likvidationen vidtagna åtgärder

Kalle Lundgren redogjorde för de huvudsakliga åtgärder

§ 8

som

företagits

under likvidationen.

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Stämman fann att årsredovisningen och revisionsberättelsen

är ñ'amlagd.

§ 9 Beslut om a) fastställande av resultat- och balansräkningen b) ansvarsfrihet för
likvidatorn
a)

Stämman beslutade att

fastställa

den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och

balansräkningen.
b)

Stämman beslutade att rösta för ansvarsñ-ihet avseende likvidatom Kalle Lundgren för

perioden från den

1

januari

2020

till

och med den 25 mars 2021.

§ 10 Fastställande av arvoden åt revisorerna

.

Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning för perioden
ñ'ån föregående årsstämma till och med det datum då bolaget upplösts, jml. 25 kap. 41 § ABL.

§ 11 Beslut

om fördelningen mellan tidigare anställda av pensionsöverskottet hos Skandia

Stämman beslutade att bolaget beslutar att fördela pensionsöverskottet hos Skandia mellan de
individer som deltagit i uppbyggnaden av överskottet och i relation till hur mycket dessa
individer har bidragit

till

uppbyggnaden av

överskottet.

§ 12 Framläggande av slutredovisniug
Ordföranden fann att slutredovisningen är framlagd.

§ 13 Avslutning

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

lin

Kers

Justeras:

Meeri Wasberg

