
Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Rejlers AB (publ), org nr 556349-8426

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden  

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-

ningen för Rejlers AB (publ) för år 2016. Bolagets årsredovisning och 

koncernredovisning ingår på sidorna 11-51 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 2016 och 

av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovis-

ningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsre-

dovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 

av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess 

finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International Financial 

Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredovis-

ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 

och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 

och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

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 förhål-

lande 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 ända-

målsenliga 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 revi-

sionen 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.

Intäktsredovisning

Bedömning av risk 

Nettoomsättningen per 31 december 2016 uppgår till 2 339,3 MSEK 

och genereras från koncernens uppdrag som bedrivs antingen på lö-

pande räkning eller fast pris uppdrag. Pågående projekt värderas genom 

successiv vinstavräkning vilket motsvarar faktureringspris efter avdrag 

för eventuella avvikelser mellan upparbetning och färdigställandegrad. 

Intäktsredovisning och värdering av pågående projekt är samman-

kopplade med risker kopplade till varje enskilt uppdrag. Redovisningen 

bygger på bedömningar och antaganden i projekten avseende fär-

digställande och utestående risker i utförande vilka kan få betydande 

påverkan på koncernens nettoomsättning och resultat. Dessa bedöm-

ningar och risker är i huvudsak enhetliga i de länder som koncernen är 

verksam i.

För ytterligare information hänvisas till avsnittet om intäktsredivis-

ning på sidan 27, koncernens redovisningspriciper not 2 samt risker och 

riskhantering på sidan 28-29, not 3 och not 4 i årsredovisningen.

Våra granskningsåtgärder

Våra granskningsåtgärder omfattade men var inte begränsade till: 
 ρ utvärdering av bolagets principer för intäktsredovisning och efterlev-

nad av dessa för de olika projektslagen
 ρ utvärdering av väsentliga nyckelkontroller i intäktsprocessen främst 

avseende bekräftelse och uppföljning av uppdrag 
 ρ granskat intern och extern dokumentation som ligger till grund för led-

ningens bedömning av utestående uppdragsrisker i pågående projekt 
 ρ granskning av fullständigheten i intäkterna genom exempelvis använ-

dande av data analys verktyg och urval av väsentliga avtal. 

Finansiering och efterlevnad av lånevillkor

Per den 31 december 2016 uppgår totala skulder till kreditinstitut 

till 288,4 Mkr. Vid upptagande av lån har Rejlers ett antal åtaganden mot 

långivarna i form av lånevillkor. Brott mot dessa lånevillkor kan medföra 

att räntemarginalen blir högre eller att finansieringen upphör. Under  

2017 ska Rejlers refinansiera 128 Mkr av sina räntebärande skulder.  

Redovisning och klassificeringen av Rejlers externa krediter är förknip-

pade med att bolaget uppfyller åtagandet om nyemission under 2017.  

För ytterligare information hänvisas till avsnittet om riskhante-

ring på sidan 28-29, not 3 Finansiell riskfaktorer och andra risker och 

not 24 Skulder till kreditinstitut 

Våra granskningsåtgärder

Vår revision omfattade följande granskningsåtgärder men var inte be-

gränsad till:
 ρ granskning och bedömning av Rejlers rutiner avseende finansiering 

och uppföljning av nyckeltal och lånevillkor
 ρ granskning av koncernens efterlevnad av lånevillkor och finanspolicy
 ρ granskning av villkoren i Rejlers emissionsprospekt, vilket godkändes 

av extra bolagsstämma per 13 mars 2017, i syfte att säkerställa att  

bolaget uppfyller åtagandet om nyemission
 ρ granskning av relevanta tilläggsupplysningar i de finansiella  

rapporterna

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen 

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen 

och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1-10. Det är styrelsen 

och verkställande direktören som har ansvaret för denna information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen 

omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrk-

ande avseende denna information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredo-

visningen 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 genomgång 

beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt 

bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktig-

heter.

Om vi, baserat på det arbete vi har utfört avseende denna informa-

tion, drar slutsatsen att informationen innehåller en väsentlig felaktig-

het, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
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avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar   

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 

årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och ger en rätt-

visande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovis-

ningen, enligt IFRS såsom 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 på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 

ansvarar styrelsen och den 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 den verkställande 

direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller 

inte har något realistiskt alternativ än att göra så.

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens 

ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella 

rapportering. 

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida års-

redovisningen och koncernredovisningen som helhet innehåller några 

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 

fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalan-

den. 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 fel och anses 

vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 

påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsre-

dovisningen och koncernredovisningen.  

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 

och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 

Dessutom:  
 ρ identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 

årsredovisningen och koncernredovisningen, 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 våra utta-

landen. 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, för-

falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosät-

tande av intern kontroll.
 ρ 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 omständigheterna, men inte för att uttala 

oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
 ρ utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och 

rimligheten i styrelsens och den verkställande direktörens uppskatt-

ningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

 ρ drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och den verkställan-

de direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 

av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slut-

sats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 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 uppmärk-

samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 

osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modi-

fiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra 

slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till dagen 

för revisionsberättelsens datering. Dock kan framtida händelser eller 

förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten. 
 ρ utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och inne-

hållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplys-

ningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger 

de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger 

en rättvisande bild.
 ρ inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende 

den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna 

inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovis-

ningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av kon-

cernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden. 

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 

betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har följt 

relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla relatio-

ner och andra förhållanden som rimligen kan påverka vårt oberoende, 

samt i tillämpliga fall tillhörande motåtgärder. 

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer vi vilka 

av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för revisionen av 

årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive de viktigaste be-

dömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och som därför utgör de för 

revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Vi beskriver dessa områden i 

revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författningar förhindrar 

upplysning om frågan eller när, i ytterst sällsynta fall, vi bedömer att en 

fråga inte ska kommuniceras i revisionsberättelsen på grund av att de 

negativa konsekvenserna av att göra det rimligen skulle väntas vara 

större än allmänintresset av denna kommunikation.  

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar  

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision 

av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt 

styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Rejlers AB (publ) 

för år 2016.  

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkstäl-

lande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
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Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 

enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-

ende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisors-

sed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 

dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-

målsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträf-

fande 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 och till bolagets och koncernens 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, tillse att bola-

gets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen 

och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 

betryggande sätt. Den 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 full-

göras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 

skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 

uttalande om ansvarsfrihet, är att skaffa revisionsbevis för att med en 

rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 

den verkställande direktören 

 ρ företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 

som kan föranleda väsentlig ersättningsskyldighet mot bolaget 
 ρ på något annat väsentligt 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 väsentlig 

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. Därutöver fokuserar vi granskningen på 

sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verk-

samheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse 

för bolagets aktuella situation och framtida utveckling. Vi går igenom 

och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 

förhållanden som är relevanta för bolagets förvaltning. Om vi noterar en 

verklig eller befarad skada för bolaget, prövar vi om uppsåt eller oakt-

samhet föreligger och i så fall ansvaret för åtgärden eller försummelsen.  

Vilka granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 

bedömning. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om 

förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Under räkenskapsåret har avdragen skatt och sociala avgifter vid 

flera tillfällen inte betalats i rätt tid. Bolaget har därmed inte fullgjort 

sina skyldigheter enligt skatteförfarandelagen. Dröjsmålen har berott på 

bristande rutiner. Dessa brister har inte medfört någon skada för bolaget, 

utöver dröjsmålsräntor och bolaget har säkerställt att tillförlitliga rutiner 

kommit på plats.

Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten på 

sidorna 15-18 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovis-

ningslagen. Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Re-

visorns 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 revi-

sionssed 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 årsredovis-

ningen för moderbolagets och koncernredovisningens övriga delar samt 

är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 31 mars 2017. Deloitte AB 

Birgitta Lööf, Auktoriserad revisor
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