
Årsredovisning
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556989-0428

Räkenskapsåret

2019-01-01 - 2019-12-31

Fastställelseintyg

Undertecknad verkställande direktör i Täby Fjärrvärme AB intygar att resultaträkningen och

balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2020-0S-?zsArsstämmanbeslutade att

godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med

originalen.
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Täby Fjärrvärme AB

Org.nr 556989-0428

Förvaltnings berättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Täby Fjärrvärme AB, med säte i Stockholms län, Täby
kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31.

Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser

föregående år.

Verksamhet

1 ( 11)

Täby Fjärrvärme AB bildades 2014-11-04.

Täby Fjärrvärme AB, med säte i Täby, ägs till 9,9 % av E.ON Värme Sverige AB, org. nr 556146-1814

med säte i Malmö, och till 90, l % av SVAF AB, org. nr 556871-1856 med säte i Täby.

Täby Fjärrvärme AB har till uppgift att på affärsmässiga grunder producera värme i efterfrågad
omfattning till bolagets kunder, tillika bolagets ägarbolag, i Täby.

De nyttjade produktionsanläggningarna, Arninge och A va ägs av bolaget sedan den 2016-1 1-01 och

bolaget är sedan dess värmeproducent i Täby.

Ett långsiktigt samarbete kring leverans av värme från produktionsanläggningarna är avtalat mellan Täby
Fjärrvärme och vardera ägarbolag, samt mellan ägarbolagen. Yärmeleveranserna till kunderna baseras i

huvudsak på biobränslebaserad produktion från anläggningarna Arn inge och A va.

Marknadsöversikt och väsentliga händelser

Intresset för fjärrvärme är stort i kommunen. Detta beror på fjärrvärmens miljö-, komfort- och

konkurrensmässiga fördelar jämfört med andra uppvärmningsformer. Under närmaste åren är både

förtätning av befintligt fjärrvärmenät samt även större utbyggnader till nya områden planerade. Täby
Fjärrvärme AB planerar i och med tillväxten av fjärrvärme i kommunen att stegvis öka sin

produktionsvolym från den nya produktionsanläggningen.

Under verksamhetsåret 2019 levererades 77,7 GWh (73,7) värme till bolagets fjärrvärmekunder.

Täby Fjärrvärme AB har sedan november 2016 haft värrneleveranser då den nya

produktionsanläggningen driftsattes.

Covid-19 (Corona)
Utbrottet och spridningen av det nya coronaviruset har en global påverkan för hela samhället, med

ekonomiska och finansiella konsekvenser. Potentiella negativa affärsmässiga följder på grund av

utbrottet av Covid-19 har inte identifierats vid tidpunkt för framtagande av denna årsredovisning.
Eventuella framtida konsekvenser analyseras löpande. t{ '
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Flerårsöversikt (Tkr)0 2019 2018 2017 2016 2014/15
'-0
f'l (14mån)r')
0

Nettoomsättning 51 263 43 160 35 722 7 844 0'-0
0
0 Resultat efter finansella poster 36 0 929 978 -120
N
0

Balansomslutning 220 201 229 183 236 155 310 639 156 197N

Soliditet(%) 95,4 95,9 95,7 72,5 93,8

Förändring av eget kapital (Tkr)
Aktie- Balanserat Årets Totalt

kapital resultat resultat

Belopp vid årets ingång 50 218 409 0 218 459

Utdelning -9 800 -9 800

Årets resultat 0 0

Belopp vid årets utgång 50 208 609 0 208 659

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kronor):

balanserat resultat

årets vinst

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:

till aktieägare utdelas

i ny räkning överföres

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstdispositionen

208 609 361

65

208 609 426

9 500 000

199 109 426

208 609 426

Den föreslagna värdeöverföringen i form av utdelning reducerar bolagets soliditet till 95,2%. Soliditeten

är, mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i

bolaget bedöms kunna upprätthållas på en betryggande nivå.

Styrelsen ser, med anledning av pågående pandemi, Covid-19, inte någon risk för att bolaget drabbas av

ökade driftskostnader, minskade intäkter eller andra ekonomiska konsekvenser som en följd av

pandemin.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna värdeöverföringen, i form av utdelning ej hindrar bolaget
från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar.
Den föreslagna värdeöverföringen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3§
2-3 st. (försiktighetsregeln). ?'
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Resultaträkning Tkr Not 2019-01-01 2018-01-01

I -2019-12-31 -2018-12-31
,-;

O'\
0
I.()
C"l
f() Rörelsens intäkter0
I.()

Nettoomsättning 51 263 43 1600
0
r,1 51263 431600
i'.'l

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -25 849 -23 115

Övriga externa kostnader -14 850 -9 614

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och

immateriella anläggningstillgångar -10 506 -10 386

-51205 -43 115

Rörelseresultat 58 45

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter 2 -22 -45

Resultat efter finansiella poster 36 0

Bokslutsdispositioner 3 -36 0

Resultat före skatt 0 0

Skatt på årets resultat 4 0 0

ÅRETS RESULTAT 0 0
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Balansräkning Tkr Not 2019-12-31 2018-12-31
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TILLGÅNGAR0
\0
0
0
f'l
0 AnläggningstillgångarN

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 5 85 327 87 889

Maskiner och andra tekniska anläggningar 6 111 014 117 188

Inventarier, verktyg och installationer 7 1 247 1 897

Pågående nyanläggningar och förskott avseende

materiella anläggningstillgångar 8 26 906

197 614 207 880

Summa anläggningstillgångar 197 614 207 880

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 0 3 865

Fordringar hos koncernföretag 5 822 4 261

Övrigafordringar 2

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 132 6 017

13 955 14145

Kassa och bank 8 632 7 158

Summa omsättningstillgångar 22 587 21303

SUMMA TILLGÅNGAR 220 201 229 183

C'
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Balansräkning Tkr Not 2019-12-31 2018-12-31
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0 EGET KAPITAL OCH SKULDERI..O
0
0

8l
Eget kapitalt'l

Bundet eget kapital

Aktiekapital 50 50

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 208 609 218 409

Arets resultat 0 0

208 609 218 409

Summa eget kapital 208 659 218 459

Skulder

Obeskattade reserver 9 I 811 1 775

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 0 0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 4 914 3 449

Aktuella skatteskulder 0 1

Övrigaskulder 339 411

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 478 5 088

9 731 8 949

Summa skulder 11542 10 724

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 220 201 229 183

?;
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningenär upprättad i enlighet med årsredovisnings lagen och BFNAR 2012: 1 Årsredovisning
och koncernredovisning (IO).

lntäktsredovisning
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som har erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter

redovisas vid leverans till kund enligt gällande försäljningsvillkor.

Inkomstskatter

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen
utom då den underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt

redovisas i eget kapital. Aktuella skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna skattefordringar och

skatteskulder kvittas om det finns en legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och

den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till

det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller per balansdagen och

nuvärdesberäknas inte.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av

tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader dvs.

skillnaden mellan de redovisade värdena för tillgångar och skulder och deras skattemässiga värden samt

skattemässiga underskott. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning redovisas den

uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver som en del av de obeskattade reserverna. Förändringar
i uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte

förändringen är hänförlig till en post som redovisas i eget kapital.

Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt de skattesatser och skatteregler som

är beslutade före balansdagen. Från och med den l januari 2019 sänks bolagsskattesatsen successivt i två

steg. Skattesatsen uppgår till 21,4% för beskattningsår som börjar den 1 januari 2019 eller senare, och för

beskattningsår som börjar den 1 januari 2021 eller senare uppgår den till 20,6%. Uppskjuten skatt på
temporära skillnader för materiella anläggningstillgångar har värderats till 20,6%.
Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på
innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas per varje balansdag för att

återspegla aktuell bedömning av framtida skattemässiga resultat.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att

framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången sannolikt kommer att tillfalla bolaget
och anskaffningsvärdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas till

anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar. z·
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I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt hänförbara till inköpet och syftar till att

bringa tillgången på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med företagsledningens avsikt med

förvärvet. Som direkt hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, hantering, installation och

montering, lagfarter och konsulttjänster. Låneutgifter ingår inte i anskaffningsvärdet. Anskaffningsvärdet
reduceras med offentliga bidrag som erhållits för förvärv av anläggningstillgångar.

Tillkommande utgifter aktiveras endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är

förknippade med tillgången kommer att komma bolaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på
ett tillförlitligt sätt. Utbyte av komponenter räknas in i tillgångens redovisade värde. Om inte

kostnadsförs utgifter under det räkenskapsåret som de uppkommer. Eventuella oavskrivna redovisade

värden på utbytta komponenter, eller delar av komponenter, utrangeras och kostnadsförs i samband med

utbytet. Även i de fall ny komponent skapats läggs utgiften till anskaffningsvärdet.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till

anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid

anskaffningstidpunkten.

Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnader

Markanläggningar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

Mark skriv inte av.

25 år

20 år

12-20 år

5 år

Finansiella instrument

Allmänna principer
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar övriga fordringar, kassa och bank,
leverantörsskulder, En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när bolaget
blir part enligt instrumentets avtalsenliga villkor. Bolagets finansiella instrument värderas och redovisas

utifrån anskaffningsvärden i enlighet med K3 kapitel 11. Finansiella instrument redovisas initialt till

anskaffningsvärde vilket motsvarar instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader.

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när

bolaget förlorar kontrollen över rättigheterna. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En

finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt

utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. Övervägandedel av finansiella tillgångar och

skulder tas bort från balansräkningen genom erhållande eller erläggande av betalning.

Kundfordringar och liknande fordringar
Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar med fasta betalningar eller betalningar
som går att fastställa med belopp. Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för

poster med förfallodag mer än 12 månader, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar
värderas till det värde som beräknas inflyta, det vill säga med avdrag för osäkra fordringar. Nedskrivning
av kundfordringar redovisas i posten Övriga externa kostnader. ?'
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Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för

transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid

förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av

instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska återbetalas. Leverantörsskulder som har kort förväntat löptid värderas till

nominellt belopp.

Not 2 Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader

Not 3 Bokslutsdispositioner

Förändring av avskrivningar utöver plan

Not 4 Aktuell och uppskjuten skatt

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära
skillnader

Totalt redovisad skatt

Avstämning av effektiv skatt

2019-01-01

-2019-12-31

-22

-22

2019-01-01

-2019-12-31

-36

-36

2019-01-01

-2019-12-31

0

0

0

2018-01-01

-2018-12-31

-45

-45

2018-01-01

-2018-12-31

0

0

2018-01-01

-2018-12-31

0

0

0

2019-01-01 2018-01-01

-2019-12-31 -2018-12-31

Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat före skatt 0 0

Skatt enligt gällande skattesats 21,40 0 22,00 0

Redovisad effektiv skatt 0,00 0 0,00 0

(·
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1:-- Not 5 Byggnader och mark
Q\
0 2019-12-31 2018-12-31
I.D
N
fl')
0

Ingående anskaffningsvärden 93 226 93 2261.0
0
0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 93 226 93 226
8
t'l

Ingående avskrivningar -5 337 -2 777

Arets avskrivningar -2 562 -2 560

Utgående ackumulerade avskrivningar -7 899 -5 337

Utgående redovisat värde 85 327 87 889

Not 6 Maskiner och andra tekniska anläggningar
2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 132 051 131 963

Inköp 240 88

Om klassificeringar 880 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 133 171 132 051

Ingående avskrivningar -14 863 -7 688

Arets avskrivningar -7 294 -7 175

Utgående ackumulerade avskrivningar -22 157 -14 863

Utgående redovisat värde 111 014 117 188

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 3 252 3 252

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 252 3 252

Ingående avskrivningar -1 355 -704

Arets avskrivningar -650 -651

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 005 -1355

Utgående redovisat värde 1247 1897

c;; (
'v
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Not 8 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar
2019-12-31 2018-12-31

Ingående balans 906 0

Inköp 0 906

Om klassificeringar -880 0

26 906

Not 9 Obeskattade reserver

2019-12-31 2018-12-31

Överavskrivningar I 811 I 775

1811 1 775

C ?
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Not 10 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Covid-19 (Corona)
Utbrottet och spridningen av det nya coronaviruset har en global påverkan för hela samhället, med

ekonomiska och finansiella konsekvenser. Potentiella negativa affärsmässiga följder på grund av

utbrottet av Covid-19 har inte identifierats vid tidpunkt för framtagande av denna årsredovisning.
Eventuella framtida konsekvenser analyseras löpande.

Resultat- och balansräkningen 2019-12-31 kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Keivan Ashhami
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Jonas Bemdtsson
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Lena Älvesand

Christian Roos

?-????
Elisabet Bredin Pettersson

VerkstäJlande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2020-0S-13

,??/
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Täby Fjärrvärme AB, org.nr 556989-0428

Rapport 01n årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Täby Fjärrvärme AB för år 2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla

väsentliga avseenden rättvisande bild av Täby Fjärrvärme ABs finansiella ställning per elen 31 december 2019 och

av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings berättelsen är förenlig med

årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Täby Fjärrvärme AB.

Grundfor 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

Täby Fjärrvärme AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa

krav.

Vi anser alt de revisions bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt årsreclovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för elen

interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 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 clock 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.

Revisorns 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 oegentligheter 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.

En ylterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens

förvaltning för Täby Fjärrvärme AB för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller

förlust.
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Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltnings berättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grundjör 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 Täby Fjärrvärme AB enligt god revisorssecl i Sverige och har i

övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisions bevis 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 verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen 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, 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 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

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsreclovisningslagen 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 alt 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.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Malmö elen 13 maj, 2020
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