
BOLAGSSTYRNINGS- 
RAPPORT 2019

Bolagsstyrningen i Nyfosa utgår från svensk lagstiftning och allmänt 
vedertagen god sed på värdepappersmarknaden samt interna regler  

och riktlinjer. Nyfosa följer även Svensk kod för bolagsstyrning 
 (Koden) och har under 2019 tillämpat Koden utan några avvikelser.

B O L A G S S T Y R N I N G

Bolagsstämma 
Bolagsstämman är Nyfosas högsta beslutande organ, vid 
vilken aktieägarna utövar sin rösträtt. Av aktiebolagslagen 
(2005:551) och bolagsordningen framgår hur kallelse till 
årsstämma och extra bolagsstämma ska ske samt vem som 
har rätt att delta och rösta vid stämman. Förutom vad som 
gäller enligt lag beträffande en aktieägares rätt att delta 
vid bolagsstämman krävs enligt Nyfosas bolagsordning 
föranmälan till bolagsstämman senast fem vardagar 
innan bolagsstämman, och i förekommande fall ska även 
anmälas om aktieägaren avser att ha med sig biträde. Inga 
begränsningar gäller för hur många röster varje aktieägare 
kan avge vid stämman. Nyfosas bolagsstämmor hålls i 
Nacka eller Stockholm. Bolaget tillämpar inte några särskilda 
arrangemang i fråga om bolagsstämmans funktion, varken på 
grund av bestämmelse i bolagsordning eller, så vitt är känt för 
bolaget, aktieägaravtal. Beslut som fattas på bolagsstämma 
offentliggörs efter stämman i ett pressmeddelande och 
protokollet från stämman publiceras på bolagets webbplats.

Den 9 maj 2019 bemyndigade årsstämman styrelsen att, 
vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av årsstämman 
2020, med eller utan avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt, 
fatta beslut om att ge ut nya aktier i bolaget, dock högst 10 
procent av det totala antalet aktier i Nyfosa vid tidpunkten för 
utnyttjandet av bemyndigandet. 

Aktien och aktieägare
Information om Nyfosas aktier och större aktieägare framgår 
av sidorna 72–73 i årsredovisningen. Ingen aktieägare har ett 
direkt eller indirekt aktieinnehav i bolaget som representerar 
minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. 

Valberedning 
Vid årsstämman i Nyfosa den 9 maj 2019 antogs instruk-
tioner för valberedningens sammansättning och arbete i 
bolaget. Enligt instruktionerna, som gäller tillsvidare, ska 
valberedningen bestå av styrelsens ordförande och fyra leda-
möter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägarna 
i bolaget per den 31 juli. Om någon av de fyra röstmässigt 
största aktieägarna inte utövar rätten att utse en ledamot 
övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet 
närmast följande största aktieägare som inte redan har rätt 
att utse en ledamot av valberedningen. Valberedningens 
ordförande ska vara den ledamot som representerar den till 
röstetalet största aktieägaren, om inte ledamöterna enas om 
annat. Sammansättningen av valberedningen offentliggörs 
senast sex månader före kommande årsstämma. Avgår 
ledamot eller sker väsentliga förändringar i ägarbilden kan 
valberedningens sammansättning komma att ändras för att 
återspegla detta. En sådan förändring offentliggörs då så 
snart som möjligt. Valberedningen har i uppgift att arbeta 
fram förslag till val av styrelse och revisor, arvode för dessa, 
stämmoordförande samt eventuella erforderliga ändringar till 
valberedningens instruktion. För vidare information om gäl-
lande instruktion för valberedningen, se bolagets webbplats.

 Valberedningen har inför årsstämman 2020 bestått av 
Johannes Wingborg, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 
(valberedningens ordförande), Lennart Francke, Swedbank 
Robur fonder, Olof Nyström Fjärde AP-fonden, Daniel Klint, 
SEB fonder och Johan Ericsson, styrelseordförande i Nyfosa.  

N Y F O S A S  Å R S S T Ä M M A  2 0 2 0

Nyfosas årsstämma 2020 äger rum den 23 april 2020 
i Stockholm på Vasateatern. För mer information om 
årsstämman, inklusive anvisning om hur anmälan sker, 
finns tillgängligt på www.nyfosa.se.  
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I sitt arbete har valberedningen tillämpat Kodens regel 4.1 
som mångfaldspolicy. Målet med mångfaldspolicyn är att 
tillgodose vikten av tillräcklig mångfald i styrelsen när det 
gäller kön, ålder och nationalitet samt erfarenheter, yrkesbak-
grund och affärsområden. Styrelsen består av tre kvinnor och 
fyra män, innebärande att andelen kvinnor uppgår till nära 
43 procent, vilket fastslogs vara i enlighet med Bolagsstyr-
ningskollegiets uttalade målsättning om en andel på cirka 40 
procent för det minst företrädda könet. Ytterligare information 
finns i valberedningens motiverade yttrande avseende valbe-
redningens förslag till årsstämman 2020.  

Styrelse 
Nyfosas styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst fyra 
och högst tio ledamöter, utan suppleanter. Bolagsordningen 
innehåller inga särskilda bestämmelser om tillsättande 
och entledigande av styrelseledamöter eller om ändring av 
bolagsordningen. Styrelseledamöterna väljs på årsstämman 
för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vid årsstämman den 
9 maj 2019 valdes Johan Ericsson, Marie Bucht Toresäter, 
Lisa Dominguez Flodin, Jens Engwall, Per Lindblad, Kristina 
Sawjani och Mats Andersson till styrelse ledamöter. Johan 
Ericsson utsågs även till styrelseordförande. För ytterligare 
information om Nyfosas styrelseledamöter samt uppgifter om 
styrelseledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och 
bolagsledningen se sid 77. Med undantag för Jens Engwall 
(tillika VD), är ingen styrelseledamot anställd i koncernen. Infor-
mation om bolagets största aktieägare finns på sida 72–73. 

Styrelsen är bolagets högsta förvaltningsorgan, vars 
uppgifter regleras i aktiebolagslagen, bolagsordningen och 
Koden. Styrelsen ska således svara för bolagets organisation 
och förvaltning av bolagets angelägenheter. Därtill ska styrel-
sen följa den ekonomiska utvecklingen, säkerställa kvaliteten 
på den ekonomiska rapporteringen och internkontrollen 
samt utvärdera verksamheten mot av styrelsen fastställda 
mål och riktlinjer. Vidare beslutar styrelsen om betydande 
investeringar och väsentliga förändringar i koncernens orga-
nisation och verksamhet. Arbetet utgår från en av styrelsen 
årligen fastställd arbetsordning, som reglerar arbets- och 
ansvarsfördelningen mellan styrelsens ledamöter och VD. 
Styrelsen fastställer även en delegationsordning och instruk-
tioner för ekonomisk rapportering, VD och styrelsens utskott, 
samt beslutar om ett antal övergripande policys för bolagets 
verksamhet. Här ingår bland annat insider-, finans-, IT-, infor-
mationssäkerhets-, hållbarhets- och kommunikationspolicy 
samt en policy för transaktioner med närstående. Alla dessa 

interna styrdokument ses över minst en gång per år och 
uppdateras därtill löpande när behov föreligger. 

Styrelsens arbete 
Utöver det konstituerande styrelsemötet, som hålls i anslut-
ning till årsstämman, sammanträder styrelsen minst sex 
gånger per år (ordinarie styrelsemöten). Sammanträdestider 
och huvudsakliga fasta frågor att behandla på de ordinarie 
mötena följer en fast angiven plan i styrelsens arbetsordning. 
Extra styrelsemöten sammankallas vid behov. Nyfosas 
styrelse hade under året 15 möten, varav ett konstituerande 
möte. För uppgifter om närvaro vid dessa möten, se tabell 
på sida 76. Sekreterare vid styrelsemötena var bolagets 
chefs- eller bolagsjurist. Inför respektive styrelsemöte erhöll 
ledamöterna dagordning och skriftligt material för de frågor 
som ska behandlas på mötet. På dagordningen inför varje 
ordinarie styrelsemöte fanns ett antal stående punkter: 
VD:s genomgång av verksamheten, förvärv, avyttringar och 
investeringar samt finansiell rapportering. 

Utöver löpande styrelseärenden inklusive frågor om större 
förvärv, avyttringar och investeringar behandlade styrelsen 
under 2019 frågor förknippade med hållbarhet och uppbygg-
naden av organisationen.  

Utvärdering av styrelsen och VD 
Styrelsens ordförande initierar en gång per år, i enlighet 
med styrelsens arbetsordning, en utvärdering av styrelsens 
arbete. Under 2019 har styrelseordföranden i samråd med 
valberedningen haft enskilda kontakter med ledamöterna 
som ett led i utvärderingen. Utvärderingens syfte är att 
utvärdera resultatet av styrelsens och utskottens arbete, hur 
väl arbetssättet fungerat hur det kan effektiviseras. Vidare 
syftar utvärderingen till att identifiera vilken typ av frågor som 
styrelsen anser bör ges mer utrymme och på vilka områden 
det eventuellt krävs ytterligare erfarenhet och kompetens i 
styrelsen. Resultatet av utvärderingen diskuterades i styrelsen 
och redovisades av styrelsens ordförande för valberedningen. 
Styrelsen utvärderar även fortlöpande VD:s arbete. Minst en 
gång per år görs utvärderingen utan dennes närvaro.
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STYRELSE 

Styrelsens utskott 
Styrelsen har inom sig inrättat två utskott, ett revisionsutskott 
och ett ersättningsutskott, som båda arbetar enligt av 
styrelsen fastställda instruktioner. Utskotten är beredande 
underkommittéer till styrelsen och har ingen egen beslutande-
rätt. De frågor som behandlats vid utskottens möten 
protokoll förs och rapporteras vid behov vid nästa styrelsemöte. 

Från vänster    Stående: Per Lindblad, Marie Bucht Toresäter, Jens Engwall, Johan Ericsson 
Sittande: Mats Andersson, Kristina Sawjani, Lisa Dominguez Flodin

Revisionsutskott  
Revisionsutskottet ska bistå styrelsen i fullgörandet av dess 
övervakande roll över revisionsfrågor. Utskottets huvudsakliga 
uppgifter framgår av aktiebolagslagen. I dessa ingår att överse 
bolagets finansiella rapportering, riskhantering och effektivitet 
i intern kontroll och styrning, så väl som att upprätthålla 
kontakt med och utvärdera den externa revisorns arbete, 

NÄRVARO VID STYRELSE- OCH UTSKOTTSMÖTEN 
 
Styrelseledamot Styrelsemöten Revisionsutskottsmöten Ersättningsutskottsmöten
Johan Ericsson (styrelseordförande) 15/15 – 5/5
Bengt Kjell 5/151 – –
Marie Bucht Toresäter 15/15 6/6 –
Lisa Dominguez Flodin 15/15 6/6 –
Jens Engwall 15/15 – –
Mats Andersson 10/152 – 5/5
Per Lindblad 15/15 – 5/5
Kristina Sawjani 15/15 6/6 –

1) Bengt Kjell avgick som styrelseordförande vid årsstämman den 9 maj 2019. 

2) Mats Andersson valdes in som styrelseledamot vid årsstämman den 9 maj 2019.

76Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 9 N Y F O S A



Johan Ericsson
Styrelseordförande 
Födelseår: 1951
Ledamot sedan: 7 maj 2018
Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm. 
FRICS.
Tidigare erfarenhet från ledande 
befattningar och olika positioner inom 
Catella-koncernen (1993–2015).
Övriga pågående uppdrag: VD i Logistea 
AB (publ) med dotterbolag och Klockarbäcken 
Property Investment AB (publ) med dotter-
bolag. Styrelseordförande i SHH Bostad AB 
(publ), Aktiebolaget Oscar Robur, Market Art 
Fair Intressenter AB och andra styrelseuppdrag 
inom koncernen, Castar Europe AB, Brahe-
berget Holding AB och andra styrelseuppdrag 
inom koncernen, och Fastighetsbolaget 
Emilshus AB och andra styrelseuppdrag inom 
koncernen, samt styrelseledamot i Brinova 
Fastigheter AB (publ).
Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2019  
(inkl. eventuellt närståendeinnehav): 10 000
Oberoende i förhållande till bolaget, koncern-
ledningen och bolagets större ägare

Marie Bucht Toresäter
Styrelseledamot
Födelseår: 1967
Ledamot sedan: 7 maj 2018
Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Civilekonom, Uppsala universitet. Tidigare 
erfarenhet från ledande befattningar inom 
bland annat Headlight International AB 
(2015–2017), Skanska ID (2013–2015), NCC 
Property Development Nordic AB (2012–2013) 
och Newsec Advice AB (1999–2012).
Övriga pågående uppdrag: VD i Novi Real 
Estate AB och styrelseledamot i MVB Holding 
AB.
Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2019  
(inkl. eventuellt närståendeinnehav): –
Oberoende i förhållande till bolaget, koncern-
ledningen och bolagets större ägare

Lisa Dominguez Flodin
Styrelseledamot
Födelseår: 1972
Ledamot sedan: 7 maj 2018
Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Kandidatexamen i redovisning och revision, 
Mittuniversitetet, Östersund samt MBA, San 
Jose State University. Tidigare erfarenhet som 
bland annat VD i Cibus Nordic Real Estate AB 
(publ) (2018) och styrelseledamot (inklusive 
ledamot i revisionsutskott) i NP3 Fastigheter 
AB (publ) (2014–2017) samt från ledande 
befattningar inom Oscar Properties AB (2017), 
Cityhold Property AB (2012–2016) och NBP 
Group (2011–2012).
Övriga pågående uppdrag: CFO på Grön 
Bostad AB, Styrelseledamot i LCF Financial 
Services AB och Flodin Kapital AB. 
Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2019  
(inkl. eventuellt närståendeinnehav): 5 000
Oberoende i förhållande till bolaget, koncern-
ledningen och bolagets större ägare

Jens Engwall
Styrelseledamot och VD
Födelseår: 1956
Ledamot sedan: 15 november 2017
Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Civilingenjör, Kungliga tekniska högskolan, 
Stockholm. Tidigare erfarenhet som grundare 
och VD för Hemfosa Fastigheter AB (2009–
2018), VD i Kungsleden AB (1993–2006) samt 
erfarenhet av fastighetssektorn från bland 
annat tidigare positioner inom Skanska AB.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseordfö-
rande i fastighetsbolaget Söderport Holding 
AB och andra styrelseuppdrag inom Söder-
portkoncernen, styrelseordförande i Torslanda 
Property Investment AB (publ), styrelseledamot 
i Bonnier Fastigheter AB och QuantaFuel AS.
Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2019  
(inkl. eventuellt närståendeinnehav): 
4 627 311
Ej oberoende i förhållande till bolaget och 
koncernledningen. Oberoende i förhållande till 
bolagets större ägare.

Mats Andersson
Styrelseledamot
Födelseår: 1954
Ledamot sedan: 9 maj 2019
Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Civilekonom, Stockholms Universitet. Tidigare 
erfarenhet från bland annat Fjärde AP-fonden, 
där han var VD i tio år, Tredje AP-fonden samt 
från ledande befattningar inom Skandia Liv, 
Deutsche Bank, S.G. Warburg och Hägglöf & 
Ponsbach. Mats har varit styrelseledamot i ett 
flertal noterade bolag.
Övriga pågående uppdrag: Vice ordfö-
rande The Global Challenges Foundation, 
styrelseledamot Carneo, styrelseledamot 
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, samt 
ett antal rådgivningsuppdrag.
Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2019  
(inkl. eventuellt närståendeinnehav): 10 000
Oberoende i förhållande till bolaget, koncern-
ledningen och bolagets större ägare

Per Lindblad
Styrelseledamot
Födelseår: 1962
Ledamot sedan: 7 maj 2018
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Master 
of science in Agriculture Economics, SLU 
Uppsala. Tidigare erfarenhet från bland annat 
ledande befattningar inom SEB (2008–2017). 
Övriga pågående uppdrag: VD i Landshypo-
tek Bank Aktiebolag och styrelseordförande i 
Lyckås Aktiebolag.
Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2019  
(inkl. eventuellt närståendeinnehav): 5 000
Oberoende i förhållande till bolaget, koncern-
ledningen och bolagets större ägare

Kristina Sawjani
Styrelseledamot
Födelseår: 1975
Ledamot sedan: 7 maj 2018
Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Civilingenjör, Lantmäteri, Lunds Tekniska 
Högskola. Tidigare erfarenhet från bland annat 
ledande befattningar inom AFA Fastigheter och 
Catella-koncernen samt styrelseledamot i Grön 
Bostad. 
Övriga pågående uppdrag: Transaktions-
ansvarig på Mengus.
Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2019  
(inkl. eventuellt närståendeinnehav): 4 282
Oberoende i förhållande till bolaget, koncern-
ledningen och bolagets större ägare
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LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Från vänster    Stående: Ann-Sofie Lindroth, Jens Engwall, Stina Lindh Hök,  
Sittande: Katarina Sonnevi, Johan Ejerhed, Anders Hörnqvist

kvalifikationer samt oberoende. Utskottet ska även biträda 
vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om 
revisorsval och revisorsarvodering. Resultatet av utskottets 
arbete i form av observationer, rekommendationer och förslag 
till beslut eller åtgärder rapporteras fortlöpande till styrelsen. 
Revisionsutskottet består av styrelseledamöterna Lisa 
Dominguez Flodin (ordförande), Kristina Sawjani och Marie 
Bucht Toresäter. Efter att revisionsutskottet inrättades i maj 
2019 har det sammanträtt vid sex tillfällen under året varvid 
bland annat bolagets interna kontroll samt kvartalsrapporte-
ring avhandlats.

Ersättningsutskott 
Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgift är att bistå 
styrelsen med förslag, rådgivning och beredning i frågor om 
ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagets VD 
samt ersättningsprinciper för bolagsledningen. Utskottets 
uppgifter innefattar vidare att övervaka och utvärdera utfall 
av program för rörlig ersättning samt Nyfosas efterlevnad av 
de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna för ersättning. 

Ersättningsutskottet består av styrelseledamöterna Johan 
Eriksson (ordförande), Per Lindblad och Mats Andersson. 
Efter att ersättningsutskottet inrättades i maj 2019 har det 
haft fem möten där bland annat ersättning till ledande befatt-
ningshavare inklusive VD:s anställningsvillkor, verkställandet 
av det incitamentsprogram som årsstämman 2019 beslutade 
om och utformningen av nya riktlinjer för ersättning till 
ledande befattningshavare har behandlats.

Ersättning till styrelsen 
Vid årsstämman den 9 maj 2019 beslutade stämman att 
det fram till nästa årsstämma ska utgå ett årligt arvode med 
170 000 SEK till var och en av styrelseledamöterna som inte 
är anställda i bolaget samt med 425 000 SEK till styrelsens 
ordförande. Vidare beslutades att arvode för utskottsarbete 
ska utgå med 60 000 SEK till ordföranden i revisions-
utskottet och med 30 000 SEK till var och en av de övriga 
ledamöterna i revisionsutskottet samt med 40 000 SEK till 
ersättningsutskottets ordförande och 20 000 SEK till var och 
en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.
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Jens Engwall 
VD och styrelseledamot
Födelseår: 1956
Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, 
Stockholm. Tidigare befattning; VD för och 
grundare av Hemfosa Fastigheter AB (2009–
2018), VD för Kungsleden AB (1993–2006) 
samt olika befattningar inom Skanska AB.
Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2019  
(inkl. eventuellt närståendeinnehav): 
4 627 311
Teckningsoptioner i bolaget per 31 dec 
2019: 250 000 teckningsoptioner

Johan Ejerhed
Finanschef
Födelseår: 1976
Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Civilingenjörsexamen, internationell industriell 
ekonomi (finansinriktning), Linköpings univer-
sitet. Tidigare befattning; projektledare inom 
strukturerad fastighetsfinansiering på SEB 
(2004–2018).
Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2019 
(inkl. eventuellt närståendeinnehav): –
Teckningsoptioner i bolaget per 31 dec 
2019: 145 000 teckningsoptioner 

Katarina Sonnevi
Transaktionschef
Födelseår: 1977
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilin-
genjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan, 
Stockholm. Därtill ekonomi på Stockholms 
Universitet. Tidigare befattningar; transak-
tionsansvarig på Heimstaden (2016–2019) 
samt olika roller inom fastighetssektorn på 
RBS (2015–2016), Tenzing AB (2010–2015), 
Ericsson (2007–2010), Catella (2005–2007) 
och NCC property development 2004–2005.
Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2019 
(inkl. eventuellt närståendeinnehav): 1 073
Teckningsoptioner i bolaget per 31 dec 
2019: 160 000 teckningsoptioner

Anders Hörnqvist
Förvaltningschef
Födelseår: 1966
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilin-
genjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan, 
Stockholm. Tidigare befattningar; property 
director på The Carlyle Group (2007–2013), 
vice VD på Fabege AB (2004–2007), fastig-
hetschef på Wihlborgs AB (1997–2004).
Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2019 
(inkl. eventuellt närståendeinnehav): –
Teckningsoptioner i bolaget per 31 dec 
2019: 120 000 teckningsoptioner

Stina Lindh Hök
Operativ chef
Födelseår: 1973
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilin-
genjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan, 
Stockholm. Tidigare befattningar; transaktions-
chef på Hemfosa Fastigheter AB (2010–2018), 
projektledare för transaktioner på Atrium 
Ljungberg AB (2009–2010) och Leimdörfer 
Fastighetsmarknad AB (2006–2008) samt 
fastighetschef på Fabege AB (2005).
Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2019 
(inkl. eventuellt närståendeinnehav): 23 010
Teckningsoptioner i bolaget per 31 dec 
2019: 120 000 teckningsoptioner

Ann-Sofie Lindroth
Ekonomichef
Födelseår: 1976
Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Ekonomie magisterexamen, Lunds universitet. 
Tidigare befattningar; ekonomichef på Hemfosa 
Fastigheter AB (2012–2018), revisor på EY 
Real Estate (2004–2012), fastighetsmäklare 
på Svensk Fastighetsförmedling (1996–1999).
Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2019  
(inkl. eventuellt närståendeinnehav): 7 400
Teckningsoptioner i bolaget per 31 dec 
2019: 120 000 teckningsoptioner

VD och koncernledning 
VD utses av styrelsen och ansvarar för den löpande förvalt-
ningen av bolaget och koncernens verksamhet i enlighet 
med styrelsens instruktioner. Av VD-instruktionen framgår 
bland annat att VD är ansvarig för bolagets förvaltning och 
styrelserapportering samt beredning av frågor som kräver 
beslut av styrelsen, exempelvis fastställande av delårsrapport 
och årsredovisning, beslut om större förvärv, försäljningar 
eller investeringar samt upptagande av större lån. VD har 
utsett en koncernledning som ansvarar för olika delar av 
verksamheten. Nyfosas koncernledning består, i tillägg 
till VD, av operativ chef, ekonomichef, transaktionschef, 
förvaltningschef och finanschef. VD fungerar som koncern-
ledningens ordförande och fattar beslut i samråd med övriga 
koncernledningen. Koncernledningens arbete följer en årlig 
cykel med åtta ordinarie möten. Därtill sammankallas extra 
sammanträden vid behov.  

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
Vid årsstämman den 9 maj 2019 fastställdes riktlinjer för 
ersättningen till ledande befattningshavare i Nyfosa för tiden 
fram till årsstämman 2020. Av dessa framgår bland annat att 
Nyfosa ska tillämpa marknadsmässiga och konkurrenskraftiga 
ersättningsformer som är enkla, långsiktiga och mätbara. 
Ersättningen kan bestå av en fast och en rörlig del. Riktlin-
jerna innehåller olika krav för ersättnings utformning och 
ett maxbelopp för rörlig ersättning. Riktlinjerna får frångås 
av styrelsen om det i det enskilda fallet finns särskilda 
skäl. Sådana avsteg ska då redovisas vid nästkommande 
årsstämma. För fullständiga riktlinjer, se bolagets webbplats. 
Storleken på ersättningar som utgått för 2019 framgår av 
not 8. Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befatt-
ningshavare, se bolagets webbplats www.nyfosa.se.
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Revisor 
Vid årsstämman den 9 maj 2019 valdes KPMG AB som revisor 
för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Huvudansvarig 
revisor är Mattias Johansson, född 1973 och auktoriserad 
revisor samt medlem i FAR. 

Revisorn granskar årsredovisningen, bokföringen 
samt styrelsens och VD:s förvaltning. Revisorn rapporterar 
därefter till årsstämman. Utöver revisionsuppdraget har 
KPMG AB under 2019 anlitats för ytterligare tjänster, främst 
skatte rådgivning. Sådana tjänster har alltid och endast 
tillhandahållits i den utsträckning som är förenlig med reglerna 
i revisionslagen (1999:1079) och FAR:s yrkesetiska regler 
avseende revisors opartiskhet och självständighet.

Intern kontroll och styrning 
Styrelsens ansvar för intern kontroll och styrning regleras 
i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen (1995:1554) och 
Koden. Information om Nyfosas system för intern kontroll 
och styrning, riskhantering samt styrelsens åtgärder för att 
följa upp att intern kontroll och styrning fungerar ska varje 
år ingå i bolagets bolagsstyrningsrapport. Styrelsen som är 
ytterst ansvarig ska bland annat se till att Nyfosa har god 
intern kontroll och styrning samt formaliserade rutiner som 
säkerställer att fastlagda principer för finansiell rapportering 
och intern kontroll och styrning efterlevs. Koncernens eko-
nomichef ansvarar för att implementera och upprätthålla de 
formaliserade rutinerna. 

Nyfosas rutiner och process för intern kontroll och styr-
ning samt riskhantering grundar sig på det ramverk, COSO, 
som tagits fram av The Committee of Sponsoring Organiza-
tions of the Treadway Commission. Processen har utformats 
för att säkerställa en adekvat riskhantering inklusive tillförlitlig 
finansiell rapportering i enlighet med IFRS, tillämpliga lagar 
och regler samt andra krav som ska tillämpas av bolag note-
rade på Nasdaq Stockholm. Detta arbete involverar styrelsen, 
koncernledningen och övriga anställda. 

Kontrollmiljö 
Nyfosas kontrollmiljö är uppbyggd av styrande dokument, 
processer och strukturer som sätter grunden för hur 
intern kontroll och styrning etableras i organisationen. 
Styrelsen övervakar och säkerställer kvaliteten på den 
interna kontrollen och styrningen i enlighet med styrelsens 
arbetsordning, VD- och utskottsinstruktioner samt tillhörande 
delegations- och attestordning. Därtill har styrelsen antagit 
en riskhanteringspolicy som innefattar grundläggande 
riktlinjer som styr arbetet med riskhantering, intern kontroll 
och styrning. Riktlinjerna avser bland annat riskbedömning, 
riskåtgärder, kontrollaktiviteter, åtgärdsplan, utvärdering 
och rapportering. Arbetet med intern kontroll och styrning 
framgår även i andra styrdokument såsom Nyfosas ekonomi-
handbok, hållbarhetspolicy och finanspolicy. I dessa ingår 
bland annat regelbunden kontroll och uppföljning av utfall 
jämfört med förväntningar och tidigare år, liksom uppsikt över 
bland annat de redovisningsprinciper som Nyfosa tillämpar. 
Därtill tillhandahåller Nyfosa en anonym visselblåsartjänst till 
samtliga medarbetare som regleras i separata riktlinjer och 
bevakas av revisionsutskottets ordförande. 

Till följd av att koncernens löpande redovisningsaktiviteter 
och upprättande av kvartals- och årsbokslut med mera, till 
viss del, outsourcats till en extern tjänsteleverantör (Newsec 
Asset Management AB) behandlar Nyfosas ekonomihand-
bok även samverkan med denna leverantör. Ansvaret för 
att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och det löpande 
arbetet med riskbedömning samt intern kontroll och styrning 
avseende den finansiella rapporteringen är delegerat till VD. 
Styrelsen är dock ytterst ansvarig. Revisionsutskottet ansvarar 
för att övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll och 
styrning samt riskhantering med avseende på den finansiella 
rapporteringen. Koncernledningen rapporterar regelbundet 
till styrelsen och revisionsutskottet enligt fastställda rutiner. 
Ansvar och befogenheter samt styrdokument utgör, tillsam-
mans med lagar och föreskrifter, kontrollmiljön inom Nyfosa. 
Samtliga interna styrdokument uppdateras regelbundet vid 
ändring av till exempel lagstiftning, redovisningsstandarder 
eller noteringskrav.

Riskbedömning 
Koncernledningen i Nyfosa genomför årligen, i samband med 
affärsplaneringsprocessen, en riskutvärdering innefattande 
strategiska, finansiella, operationella och regelefterlevnads-
risker. De risker som identifierats som mest väsentliga 
dokumenteras i ett riskregister som utvärderas av Nyfosas 
koncernledning och för varje risk utses en riskägare för att 
åstadkomma tydlighet kring ansvarsfördelning och ägarskap. 

REVISOR
KPMG AB
Huvudansvarig revisor är Mattias Johansson, född 1973, 
auktoriserad revisor, delägare i KPMG Sverige och  
medlem i FAR.
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Riskanalysen inkluderar även en bedömning av de kontroll-
aktiviteter som finns på plats i verksamheten för att hantera 
riskerna. Med beaktande av befintliga kontrollaktiviteter 
utvärderas sannolikheten av att risken inträffar inom en 
definierad tidsperiod samt dess påverkan på fastställda mål. 
Riskbedömningen ger insikt i vilka konsekvenser det får för 
koncernen om inga åtgärder vidtas, vilka riskreducerande 
åtgärder som finns på plats samt vilken risknivå som orga-
nisationen vill uppnå genom ytterligare åtgärder. Utfallet av 
riskanalysen och tillhörande åtgärdsplan presenteras för 
revisionsutskottet och styrelsen.

Kontrollaktiviteter 
Nyfosas kontrollaktiviteter fastställs utifrån identifierade 
risker med syfte att säkerställa Nyfosas interna kontroll och 
styrning över bolagets finansiella rapportering. Identifierade 
risker hanteras genom väl definierade nyckelprocesser 
med integrerade kontrollaktiviteter, såsom åtskillnad och 
delegering av ansvar, samverkan och principer för ansvars-
fördelning mellan Nyfosa och Newsec, samt en definierad 
beslutsordning. I Nyfosas nyckelprocesser ingår aktiviteter 
och kontroller avsedda att hantera och minimera identifierade 
risker. Utöver nyckelprocesserna består Nyfosas kontroll-
aktiviteter även av löpande uppföljning av det ekonomiska 
resultatet och finansiell ställning, företagsövergripande 
kontroller samt generella IT-kontroller. 

Information och kommunikation 
Nyfosa har byggt upp en organisation, rutiner och system 
för information och kommunikation som syftar till att förse 
marknaden med relevant, tillförlitlig, korrekt och aktuell infor-
mation om koncernens utveckling och finansiella ställning 
samt att säkerställa att den finansiella rapporteringen blir 
korrekt och effektiv. De interna styrdokumenten klargör vem 
som ansvarar för vad och den dagliga interaktionen mellan 
berörda människor gör att relevant information och kommuni-
kation når samtliga berörda parter. Koncernledningen erhåller 
månatligen viss finansiell information om bolaget och dess 
dotterbolag avseende utvecklingen av uthyrning och övrig 
förvaltning, genomgång och uppföljning av pågående och 
kommande investeringar samt likviditetsplanering. Styrelsen 
erhåller regelbundet finansiella rapporter avseende koncer-
nens ställning och resultatutveckling. Därtill erhåller styrelsen 
årligen en rapport från koncernledningen över konsoliderade 
risker för koncernen med en tillhörande åtgärdsplan, vilken i 
sin tur följs upp av styrelsen och koncernledningen sinsemel-
lan en gång per år. För den externa informationsgivningen 
finns en av styrelsen fastställd kommunikationspolicy, som 

har utformats i syfte att säkerställa att bolaget lever upp till 
kraven på att i rätt tid offentliggöra korrekt information till 
marknaden.

Övervakning 
Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som 
koncernledningen lämnar. Nyfosas finansiella ställning och 
investeringar samt den löpande verksamheten inom Nyfosa 
diskuteras normalt vid varje styrelsemöte och koncernled-
ningsmöte. Styrelsen ansvarar även för uppföljning av intern 
kontroll och styrning. Detta arbete innefattar bland annat 
att säkerställa att åtgärder vidtas för att hantera eventuella 
brister, liksom uppföljning av förslag på åtgärder som upp-
märksammats i samband med den externa revisionen. 

Uppföljningar och separata utvärderingar utförs enligt 
fastställd riskhanteringspolicy och ekonomihandbok kontinu-
erligt på olika nivåer i koncernen. Den i riskhanteringspolicyn 
utsedda riskägaren ansvarar för riskhanteringen av en 
specifik risk genom att löpande analysera dess utveckling, 
övervaka riskåtgärder och rapportera status till ledningen. 
Genom styrelsens och koncernledningens årliga uppföljning 
av åtgärdsplanen övervakas vidare beslutade åtgärder och 
riskägare samtidigt som tillfälle ges för linjeansvariga att lyfta 
relevant riskinformation. Riskhanteringsprocessen utvärderas i 
sin tur en gång per år för att identifiera förbättringsmöjligheter.

Internrevision 
Mot bakgrund av Nyfosas verksamhet, organisations-
struktur och hur den finansiella rapporteringen i övrigt har 
organiserats finner styrelsen inget behov av en särskild 
granskningsfunktion i form av internrevision. Istället har 
bolagets koncernövergripande controllerfunktion anpassats 
för att även hantera arbetet med den interna kontrollen. 
Frågan om att inrätta en särskild internrevisionsfunktion 
prövas årligen av styrelsen.
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Nyfosa AB, org. nr 559131-0833

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för Nyfosa AB för år 2019 med undantag för bolagsstyr-
ningsrapporten på sidorna 74–81. Bolagets årsredovisning och 
koncernredovisning ingår på sidorna 74–81 och 84–116 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 2019 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 2019 och av dess finansiella resultat 
och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Stan-
dards (IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. 
Våra uttalanden omfattar inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna 
74–81. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar. 

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

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och kon-
cernredovisningen 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 förhållande 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 revisorsförord-
ningens (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 uttalan-
den om dessa områden.

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Värdering av förvaltningsfastigheter

Se not 2 Väsentliga redovisningsprinciper, not 13 Förvaltningsfastigheter och not 23 Viktiga uppskattningar och bedömningar på sidorna 
98, 105–106 och 109 i årsredovisningen och koncernredovisningen för detaljerade upplysningar och beskrivning av området.

Beskrivning av området
Förvaltningsfastigheter redovisas i koncernredovisningen till 
verkligt värde. Det redovisade värdet uppgår till 19 602 MSEK 
per den 31 december 2019.

Fastigheternas verkliga värde har fastställts baserat på 
värderingar utförda av oberoende externa värderare. 

Givet förvaltningsfastigheternas väsentliga andel av kon-
cernens totala tillgångar och det inslag av bedömningar och 
uppskattningar som ingår i värderingsprocessen utgör detta ett 
särskilt betydelsefullt område i vår revision.

Risken är att det redovisade värdet på förvaltningsfastig-
heter kan vara över- eller underskattat och att varje justering av 
värdet direkt påverkar årets resultat.

Hur området har beaktats i revisionen
Vi har övervägt om den tillämpade värderingsmetodiken är 
rimlig genom att jämföra den med vår erfarenhet av metoder 
som andra fastighetsbolag och värderare tillämpar och vilka 
antaganden som är normala vid värdering av jämförbara objekt.

Vi har bedömt kompetensen och oberoendet hos de externa 
värderarna och tagit del av värderarnas uppdragsavtal i syfte 
att bedöma huruvida det finns avtalsvillkor som kan påverka 
omfattningen eller inriktningen av de externa värderarnas 
uppdrag.

Vi har testat de kontroller som koncernen har etablerat för 
att säkerställa att indata som lämnas till de externa värderarna 
är riktiga och fullständiga.

Vi har testat ett stickprov av de upprättade fastighetsvär-
deringarna. Härvid har vi använt aktuell marknadsdata från 
externa källor, särskilt antaganden om direktavkastningskrav, 
diskonteringsräntor, hyresnivåer och vakanser. 

Vi har kontrollerat riktigheten i de upplysningar om förvalt-
ningsfastigheterna som koncernen lämnar i not 2, 13 och 23 i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, särskilt vad avser 
inslag av bedömningar samt tillämpade nyckelantaganden.

117N Y F O S A Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 9

R E V I S I O N S B E R Ä T T E L S E



Fastighetstransaktioner

Se not 2 Väsentliga redovisningsprinciper, not 13 Förvaltningsfastigheter och not 23 Viktiga uppskattningar och bedömningar på sidorna 
98, 105–106 och 109 i årsredovisningen och koncernredovisningen för detaljerade upplysningar och beskrivning av området.

Beskrivning av området
Koncernen har under 2019 investerat i fastigheter för totalt 
4 741 MSEK, varav 4 516 MSEK avsåg förvärv. Avyttringar har 
genomförts för 1 193 MSEK. 

Risker vid förvärv och avyttringar utgörs främst av tidpunk-
ten för redovisning av transaktionen samt av att specifika villkor 
i de enskilda transaktionerna inte beaktats korrekt i redovis-
ningen, vilket kan ge en betydande påverkan på koncernens 
resultat och finansiella ställning.

Hur området har beaktats i revisionen
Vi har bedömt rutinen för förvärv och avyttringar av fastigheter 
och har för väsentliga transaktioner granskat redovisningen 
mot underliggande avtal, tidpunkt för redovisning, köpeskilling 
och eventuella särskilda villkor.

Vi har kontrollerat riktigheten i de upplysningar om förvärv 
och avyttringar av förvaltningsfastigheter som koncernen 
lämnar i not not 2, 13 och 23 i årsredovisningen och koncern-
redovisningen.

Värdering av uppskjutna skattefordringar

Se not 2 Väsentliga redovisningsprinciper, not 11 Inkomstskatter, not 18 Uppskjuten skatteskuld och -fordran och not 23 Viktiga uppskatt-
ningar och bedömningar på sidorna 97, 104, 107 och 109 i årsredovisningen och koncernredovisningen för detaljerade upplysningar och 
beskrivning av området.

Beskrivning av området
Koncernen redovisar uppskjutna skattefordringar om 306 
MSEK hänförliga till underskottsavdrag som förväntas kunna 
utnyttjas mot framtida vinster.

Redovisningen av uppskjutna skattefordringar baseras på 
koncernens bedömning av storleken på framtida beskattnings-
bara vinster samt myndigheters tolkning av tillämplig skattelag-
stiftning. 

Fordringarnas värde kan variera väsentligt om andra 
antaganden än de av koncernen använda appliceras vid upp-
skattningen av framtida vinster och möjligheterna att utnyttja 
underskottsavdragen. 

Risken är att det redovisade värdet på de uppskjutna skat-
tefordringarna kan vara över- eller underskattat och att varje 
justering av värdet direkt påverkar årets resultat.

Hur området har beaktats i revisionen
Våra revisionsåtgärder på detta område har inkluderat att vi har 
testat använda principer och integriteten i koncernens modell 
för att prognosticera framtida vinster. Vi har även jämfört 
använda nyckelantaganden (såsom hyresintäkter, driftskost-
nader, kostnader för fastighetsadministration och utgifter för 
investeringar) i beräkningen mot affärsplaner och vi har beaktat 
koncernens historiska förmåga att genomföra sådana planer.

Vi har använt oss av KPMGs egna skattespecialister i utvär-
deringen av koncernens bedömning och tolkning av skattelag-
stiftning och rimligheten i koncernens bedömning av möjlig-
heten att utnyttja underskottsavdragen mot framtida vinster. 

Vi har också utvärderat om den av koncernen lämnade 
tillläggsinformationen i not 18 och 23 uppfyller kraven i rele-
vanta redovisningsstandarder.

Annan information än årsredovisningen och koncern-
redovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovis-
ningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1–73, 
82–83 och 121–130. Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovis-
ningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identi-
fieras 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 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 de 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 årsredo-
visning 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 och koncernens 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 finan-
siella rapportering. 
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Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlighe-
ter 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.

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 och koncernredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåt-
gärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbe-
vis 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 utelämnan-
den, 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 granskningsåt-
gärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

•   utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens upp-
skattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•   drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställan-
de direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprät-
tandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar 
också en slutsats, 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 och koncernens förmåga att fortsätta verksam-
heten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhets-
faktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om 
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar 
är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbe-
vis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en 
koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

•   utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovis-
ningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna 
på ett sätt som ger en rättvisande bild.

•   inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avse-
ende den finansiella informationen för enheterna eller affärsak-
tiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende 
koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och 
utförande av koncernrevisionen. 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 eventuella 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 
relationer 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 bedömda 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.

119N Y F O S A Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 9



Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direk-
törens förvaltning för Nyfosa AB för år 2019 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt försla-
get i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet 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 
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 våra uttalanden.

 
Styrelsens och verkställande direktörens 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 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 fortlö-
pande 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 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 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, årsredo-

visningslagen 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 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 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. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har  
vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten på 
sidorna 74–81 och för att den är upprättad i enlighet med årsredo-
visningslagen.

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revi-
sorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår 
granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och 
en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och om-
fattning 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 årsredovisningsla-
gen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar samt är i 
överensstämmelse med årsredovisningslagen.

KPMG AB, Box 382, 101 27, Stockholm, utsågs till Nyfosa ABs 
revisor av bolagsstämman den 9 maj 2019. KPMG AB eller revisorer 
verksamma vid KPMG AB har varit bolagets revisor sedan 2017.

Stockholm den 26 mars 2020 
 
KPMG AB 
 
 
Mattias Johansson 
Auktoriserad revisor 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
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