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Revisionsberättelse 

Till årsstämman i Elos AB (publ). Organisationsnummer 5560219650

Göteborg den 22 mars 2010

Ernst & Young AB

Björn Grundvall
Auktoriserad revisor

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredo-
visningen och bokföringen samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning i Elos AB (publ) för 
räkenskapsåret 2009. Bolagets årsredovisning ingår i 
den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 
16–40. Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och 
förvaltningen och för att årsredovisningslagen tilläm-
pas vid upprättandet av årsredovisningen samt för att 
internationella redovisningsstandarder IFRS sådana 
de antagits av EU och årsredovisningslagen tilläm-
pas vid upprättandet av koncernredovisningen. Vårt 
ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, kon-
cernredovisningen och förvaltningen på grundval av 
vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revi-
sionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och ge-
nomfört revisionen för att med hög men inte absolut 
säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och 
koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel-
aktigheter. En revision innefattar att granska ett urval 
av underlagen för belopp och annan information i  
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att 
pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och 
verkställande direktörens tillämpning av dem samt att 
bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrel-
sen och verkställande direktören gjort när de upprät-
tat årsredovisningen och koncernredovisningen samt 

att utvärdera den samlade informationen i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. Som underlag för 
vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat  
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget 
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bo-
laget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören på annat sätt har hand-
lat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningsla-
gen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision 
ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av 
bolagets resultat och ställning i enlighet med god  
redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med internationella redovis-
ningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och 
årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av 
koncernens resultat och ställning. Förvaltningsberät-
telsen är förenlig med årsredovisningens och kon-
cernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för moderbolaget och 
för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget  
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

REVISIONSBERäTTELSE  — 



42 ELOS  2009 



43ELOS  2009 

Bolagsstyrningsrapport

Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B-aktie 
är noterad på Small Cap-listan. Elos AB är sektorklas-
sificerat som Health Care-bolag av NASDAQ OMX 
Stockholm AB. 

Elos bolagsstyrning grundar sig på svensk lagstift-
ning och noteringsavtalet med OMX Nordiska Börs. 
Styrningen av Elos sker via bolagsstämman, styrelsen 
och verkställande direktören i enlighet med aktiebo-
lagslagen samt företagets bolagsordning och  
arbetsordning. Nu gällande bolagsordning finns på 
Elos webbplats, www.elos.se under rubriken Finan-
siell information.

Från och med den 1 juli 2008 ska alla bolag vars 
aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad 
tillämpa ”Svensk kod för bolagsstyrning”. Elos har 
därför tillämpat ”Koden” från och med detta datum.

Bolagsstämma. Aktieägarnas rätt att fatta beslut 
avseende bolagets angelägenheter utövas vid  
bolagsstämman. årsstämma ska hållas inom sex  
månader från räkenskapsårets slut. Elos årsstämma 
2010 kommer att hållas den 28 april i Lidköping. 

På årsstämman kan samtliga aktieägare, som är 
registrerade och anmält sitt intresse att delta, rösta i 
förhållande till sitt aktieägande. På årsstämman  
behandlas en rad centrala frågor, exempelvis faststäl-
lande av bolagets resultat- och balansräkning för det 
gångna året, ansvarsfrihet åt styrelsen, val av styrelse 
och revisor samt ersättning till styrelse och revisor.

Samtliga aktieägare har rätt att få ärenden behand-
lade vid årsstämman. För att sådana ärenden tids-
mässigt ska kunna tas med i kallelsen måste begäran 
ställas till bolaget senast sex veckor innan årsstäm-
man.

Valberedning. Vid årsstämman 2009 bestämdes  
att valberedningen ska bestå av en representant för 
envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 
30 september varje år samt en representant för de 
mindre aktieägarna. Valberedningens uppgift inför 
årsstämman 2010 är att lämna förslag på styrelsele-
damöter samt arvoden till styrelsen och revisorerna. 

Valberedningen inför årsstämman 2010 består av 
ordförande Lars Runmarker, Sture Öster och Bo  
Nilsson som representanter för de större aktieägarna 
och Ingemar Johansson som representant för de  
mindre aktieägarna. 

Styrelse. Enligt Elos bolagsordning ska styrelsen 
bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst 
samma antal suppleanter. 

Under verksamhetsåret 2009 bestod Elos styrelse 
av sex ordinarie ledamöter och en suppleant. Verk-
ställande direktören ingick i styrelsen.  

Styrelsens arbete. I enlighet med aktiebo-
lagslagens bestämmelser fastställer styrelsen varje år 
en arbetsordning för sitt arbete innehållande instruk-
tioner avseende arbetsfördelningen inom styrelsen, 
ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkstäl-
lande direktören samt ekonomisk rapportering till  
styrelsen. Under året har styrelsen, utöver det konsti-
tuerande sammanträdet, hållit sex ordinarie samman-
träden. Styrelsen behandlade vid dessa möten fasta 
punkter för respektive styrelsemöte, som affärsläge, 
budget, årsbokslut och delårsrapporter. Därutöver 
har frågor rörande investeringar, struktur- och organi-
sationsförändringar behandlats. 

Styrelsens ordförande ansvarar för att styrelsen  
löpande fördjupar sina kunskaper om bolaget, att  
styrelsens arbete årligen utvärderas och att valbered-
ningen får del av bedömningarna. Ordföranden är 
delaktig i utvärderingen av koncernchef/VD och  
övriga ledande befattningshavare. 

Styrelsens kommittéarbete. Inom styrelsen finns 
en ersättningskommitté och en revisionskommitté.  
Ersättningskommittén behandlar och beslutar om  
ersättningar till VD och till VD direkt rapporterande 
befattningshavare. I ersättningskommittén ingår Stig-
Arne Blom, Lars Spongberg och Thomas Öster.  
Ersättningskommittén har sammanträtt en gång  
sedan årsstämman 2009. Därutöver har kommittén 
haft telefonkontakt.

Revisionskommittén består av Stig-Arne Blom,  
Agneta Bengtsson Runmarker och Erik Löwenadler. 
Kommittén har under året haft två möten sedan  
årsstämman 2009 där bolagets revisor har deltagit. 
Vid mötena har bl a frågor rörande intern kontroll  
behandlats.

Ersättning till ledande befattningshavare. Vid 
årsstämman 2009 fattades beslut om riktlinjer för  
ersättning och andra anställningsvillkor för ledande 
befattningshavare.
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Riktlinjerna omfattar de personer som under den tid 
som riktlinjerna gäller ingår i koncernens lednings-
grupp, för närvarande verkställande direktören,  
teknisk chef  och ekonomichef  samt verkställande  
direktören för respektive dotterbolag i koncernen. 
Riktlinjerna gäller för avtal som ingåtts efter årsstäm-
mans beslut, samt för det fall ändringar görs i befint-
liga avtal efter denna tidpunkt.

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkom-
pensation som möjliggör att ledande befattningsha-
vare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till 
bolagsledningen ska bestå av fast lön, rörlig lön, pen-
sion samt övriga ersättningar. Tillsammans utgör des-
sa delar individens totalkompensation. Den rörliga 
lönen kan variera beroende på befattning och avtal 
och kan utgöra maximalt 40 procent av fast lön.  
Verkställande direktören ska erhålla tjänstepension 
motsvarande ITP-planen samt ett tillägg på fyra bas-
belopp. Övriga medlemmar av bolagsledningen ska 
ha rätt till pensioner enligt ITP-planen eller motsva-
rande. Pensionsåldern är 65 år.

Ledningens anställningsavtal inkluderar uppsäg-
ningsbestämmelser. Enligt dessa avtal kan anställning 
vanligen upphöra på den anställdes begäran med en 
uppsägningstid av tre-sex månader och på bolagets 
begäran med en uppsägningstid av sex-tolv måna-
der. För verkställande direktören ska gälla en uppsäg-

ningstid om upp till tjugofyra månader. Avräkning ska 
ske mot andra inkomster under uppsägningstiden.

Revisorer. Vid ordinarie bolagsstämma 2008 omval-
des Ernst & Young AB till revisionsbolag till och med 
slutet av årsstämman 2012. Auktoriserade revisorn 
Björn Grundvall har varit revisor i bolaget sedan 2003. 
Vald revisor deltar vid årsstämman och beskriver då 
revisionsarbetet och gjorda iakttagelser.

Internkontroll. Styrelsen ansvarar enligt den  
svenska aktiebolagslagen och Svensk kod för bolags-
styrning för den interna kontrollen. Nedan görs en  
beskrivning av hur den interna kontrollen, avgränsad 
till intern kontroll avseende den finansiella rapporte-
ringen, är organiserad.

Kontrollmiljö. Basen för den interna kontrollen  
utgörs av den övergripande kontrollmiljön med orga-
nisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar  
som dokumenterats och kommunicerats.  Några av 
de mest väsentliga beståndsdelarna i kontrollmiljön  
är dokumenterade i form av policys, till exempel  
Ledningspolicy, Attest- och Beslutspolicy, Finanspoli-
cy och instruktioner i form av exempelvis Ekonomi-
handbok.
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    Oberoende i 

 Representerar Närvaro av Oberoende i förhållande 

Namn procentuellt totalt antal förhållande till större  Styrelse-

Styrelseledamot antal röster styrelsemöten till bolaget aktieägare arvode*)

Agneta Bengtsson Runmarker 20,0 % 6/6 Ja Nej 100 000

Stig-Arne Blom***)  6/6 Ja Ja 150 000

Göran Brorsson  6/6 Nej Ja 0

Erik Löwenadler   6/6 Ja Ja 100 000

Bo Nilsson (suppleant) 17,2 % 6/6 Ja Nej 50 000

Lars Spongberg  6/6 Ja Ja 100 000

Thomas Öster 24,7 % 6/6 Ja Nej 100 000

Sture Öster**)  2/2 Ja Nej  0

Kontrollaktiviteter. Den interna kontrollen säker-
ställs genom såväl automatiserade kontroller i till  
exempel IT-baserade system, som hanterar behörig-
heter och attesträtt, samt manuella kontroller i form av 
till exempel avstämningar och inventeringar. De detal-
jerade ekonomiska analyser av resultat samt uppfölj-
ning mot budget och prognoser som löpande görs 
under året kan dessutom ses som ett komplement till 
övriga kontroller och ger en övergripande bekräftelse 
på rapporteringens kvalitet. 

Information och kommunikation. Väsentliga  
redovisningsprinciper, manualer med mera av bety-
delse för den finansiella rapporteringen uppdateras 
och kommuniceras till berörda medarbetare löpande. 
För extern kommunikation finns en Informationspolicy 
som säkerställer att bolaget lever upp till gällande 
krav på korrekt information till marknaden.

*) Enligt årsstämmans beslut 2009.
**) Ledamoten lämnade styrelsen i samband med årsstämman 2009.
***) Ledamoten valdes till ordförande vid årsstämman 2009.

Uppföljning. Ekonomipersonal och ledning på såväl 
bolags- som koncernnivå analyserar månatligen den 
ekonomiskarapporteringen på detaljnivå. Styrelsen 
utvärderar kontinuerligt den ekonomiska information 
som ledningen lämnar samt tar del av revisorns av-
rapportering gällande gjorda iakttagelser.

Internrevision. Styrelsen följer upp bolagets be-
dömning av den interna kontrollen bland annat  
genom kontakter med bolagets revisor. Styrelsen har 
valt att i nuläget inte ha en särskild intern revisor.

Granskning. Denna bolagsstyrningsrapport har inte 
granskats av bolagets revisor.

Styrelserapport
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