Revisionsberättelse
Till årsstämman i Hemelektronikgrossisten AB, org.nr 556111-2222

Rapport om årsredovisningen
Vi har haft i uppdrag att utföra en revision av årsredovisningen
för Hemelektronikgrossisten AB för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för
årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som
styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för
att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av
vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. På grund
av det förhållande som beskrivs i stycket nedan där vi avstår från
att uttala oss har vi inte kunnat inhämta tillräckliga och
ändamålsenliga revisionsbevis som grund för uttalanden i
revisionsberättelsen.
Grund för att avstå från uttalanden

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver att vi har haft i uppdrag att utföra en revision av
årsredovisningen har vi även haft i uppdrag att utföra en revision
av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust och har utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Hemelektronikgrossisten AB för
räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen
enligt aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen
enligt god revisionssed i Sverige. På grund av det förhållande som
beskrivs i stycket ”Grund för att avstå från uttalanden” i vår
rapport om årsredovisningen har vi inte kunnat inhämta
tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för vårt
uttalande om förslaget till dispositioner.

Vi utsågs till bolagets revisorer först efter den 31 december
2013 och har därför inte kunnat observera inventeringen av
varulagret i slutet av året. Vi har heller inte kunnat använda
alternativa metoder för att förvissa oss om lagerkvantiteterna per
den 31 december 2013, vilka redovisas i balansräkningen till
19 150 tkr. Till följd av detta har vi inte kunnat fastställa om det
kunde ha behövts några justeringar av posten varulager i
balansräkningen
eller
posten
kostnad
såld
vara
i
resultaträkningen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver
vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om
någon styrelseledamot eller verkställande direktören är
ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.

Inga uttalanden görs

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

På grund av att de förhållanden som beskrivs i stycket ”Grund för
att avstå från uttalanden” är så betydelsefulla avstår vi från att
uttala oss om årsredovisningen, om huruvida förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar samt
varken till- eller avstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Upplysning av särskild betydelse
Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten
på
skrivningen
i
förvaltningsberättelsen
i
årsredovisningen, av vilken framgår att bolaget för att klara
likviditeten under 2014 planerar en nyemission. Denna är som
framgår av förvaltningsberättelsen ännu inte säkerställd. Detta
förhållande tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor
som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att
fortsätta verksamheten.
Övrig upplysning
Revisionen av årsredovisningen för år 2012 har utförts av en
annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 16 april
2013 med omodifierade uttalanden i sin rapport om
årsredovisningen.

Inget uttalande görs respektive uttalande
Som en följd av det förhållande som beskrivs i stycket ”Grund för
att avstå från uttalanden” i vår rapport om årsredovisningen är så
betydelsefullt kan vi varken till- eller avstyrka att årsstämman
disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
Vi tillstyrker att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Staden den xx månad 2014
Revisionsbyrån AB
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