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2021 i korthet 
 
Finansiell utveckling 
 

 

 
 Nettoomsättningen uppgick till 4 068 KSEK 

(3 498) 
 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4 042 KSEK 

(-76)  
 Resultat efter skatt uppgick till -4 062 KSEK (-95) 
 Likvida medel vid periodens slut uppgick till 

25 182 KSEK (428) 

 
 

Antalet uppkopplade ladduttag har 
under året ökat från knappt 200 till 
drygt 1 000; en ökning om ca 625%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktieinformation 
 
ISIN-kod    SE0017083835 
Kortnamn på First North  CHARGE 
Handelspost   1 aktie 

 
Kommande rapporttillfällen 
 
Delårsrapport Q1  19 maj 2022 
Årsstämma   24 maj 2022 
Delårsrapport Q2  24 augusti 2022  
Delårsrapport Q3  21 november  
Bokslutskommuniké februari 2023 
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VD har ordet 
 

Ett händelserikt år för ChargePanel 

Verksamhetsåret 2021 har varit ett spännande, 
intressant och mycket händelserikt år som 
kulminerade i listning av bolaget på Nasdaq First 
North Growth Market i Stockholm den 9:e 
december 2021 och där aktien tecknades till 365%. 
Detta innebar att bolaget stärkte sin egen kassa 
substantiellt, vilket möjliggör bolagets satsning att 
över de kommande åren etablera ChargePanel 
Enterprise i alla världsdelar. Vårt affärskoncept att sälja smarta, säkra, molnbaserade White 
Label-lösningar för elbilsladdningsindustrin har på helåret renderat i att bolaget levererar en 
omsättning som är i linje med tidigare kommunicerade förväntningar för 2021.  

Under året har Bolaget utvecklat och lanserat EV Fleet Management, en tjänst för att underlätta och effektivisera 
processerna för företag och leasingbolag i samband med att man går över till elektrifierad tjänstebilflotta. 
 
Nya kunder har anslutits till vår plattform genom vilket antalet uppkopplade laddpunkter har under året ökat 
med 625%! Årets sista kundavtal skrevs med den mycket spännande kunden Opibus (Kenya) och som är bolagets 
första insteg på den afrikanska kontinenten. 
 
Vi har också integrerat in e-Roaming-tjänster i plattformen under 2021. Det innebär att appanvändaren via en 
prenumeration erhåller en förenkling för laddning vid publika laddstationer, vilket leder till att man inte behöver 
ha 6-7 st olika appar eller 8-10 st RFID brickor. I tillägg ger e-Roamingen användaren tillgång till tiotusentals 
laddpunkter i Europa och Sverige. 
 
EV-branschen har också påverkats av pandemin. Främst har det inneburit att bolagets kunder under denna 
period har haft längre beslutsgångar och genomförandeprocesser än tidigare. Den pågående halvledarbristen 
påverkar kundernas möjlighet att handla laddare i den utsträckning de önskar och med längre leveranstider som 
följd. Denna problematik beräknas påverka branschen också under 2022. 
 
2022 har fortsatt att vara händelserikt. Hittills i år har vi: 
 

- Tecknat samarbetsavtal med tre nya kunder: Sun4Energy Group AB (publ), Motum Electrica AB och 
Transtema Network Services AB. 

- färdigställt och presenterat EV Fleet Management 2.0 (en tjänst som möjliggör för företag som har ett 
större antal leasingbilar eller företagsbilar att kunna ersätta anställda för utlägg vid laddning i hemmet 
samt kunna få ersättning för laddning som skett på arbetsplatsen oavsett vem som är ägaren av 
elabonnemanget). 

- lanserat ChargePanels e-Roaming; en tjänst som innebär att elbilsföraren kan tanka ute i det publika 
nätverket användandes en app istället för multipla appar och RFID brickor och dessutom få tillgång till 
tiotusentals laddpunkter i Europa och Sverige. 

- fortsatt med rekryteringsarbetet för att stärka organisationen och för att möjliggöra fortsatt tillväxt. 
 
Vi ser fram emot ett spännande 2022 tillsammans med våra kunder, dig och alla andra aktieägare. 
 
Jan Berggren, Verkställande Direktör  
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Förvaltningsberättelse 

Allmänt om verksamheten 

Verksamhetens art och inriktning 

ChargePanel AB äger och utvecklar en SaaS-plattform inom elbilsladdning. Bolagets affärsidé är att 
erbjuda white label-lösningar till företag som vill vara en del av infrastrukturen i 
elbilsladdningsbranschen. Sedan starten av Bolaget har fokus legat på utveckling av den tekniska 
plattformen samt på att intressera och knyta upp utvalda strategiska partners och kunder. Bolaget 
verkar för närvarande i Sverige, Norge, Storbritannien och Kenya men har antagit en tillväxtstrategi 
som inkluderar alla världsdelar innan utgången av 2025.  

 

Viktiga förändringar i verksamheten 

Bolaget fattade i början av 2021 beslutet att renodla verksamheten till laddinfrastruktur och 
kringtjänster för detta, vilket idag utgör Bolagets kärnverksamhet. Under året har det tecknats nya 
samarbetsavtal med A Better Company Nordics AB (WATTiGO) och Carsmart AB i Sverige samt med 
kunder i Storbritannien och Kenya, vilket ligger i linje med den internationella tillväxtstrategin. 

Bolaget har under året tillsatt en ny styrelse och anställt en CFO. 

 

Viktiga externa faktorer som påverkat företagets ställning och resultat  

Under 2021 har Bolaget arbetat för att möjliggöra en större finansiering och notering av Bolaget. I 
samband med detta skrevs ett avtal med Eminova Partner för att bistå Bolaget i genomförandet av 
en notering, något som skedde i två steg. 

I juni genomfördes den första nyemissionen där det tillfördes ca 10,2 MSEK samt 30 nya aktieägare. 
Under hösten fattades beslut om att fullfölja noteringsprocessen på Nasdaq First North Growth 
Market. I samband med noteringen genomfördes en nyemission om totalt ca 24,9 MSEK som 
tecknades till 365%. Kostnader av engångskaraktär kopplade till notering och emission uppgick till ca 
5,9 MSEK, varav ca 4,9 MSEK bokats mot fritt eget kapital. 

Den första handelsdagen på Nasdaq First North Growth Market inföll den 9 december 2021. 

 

Uppgift om ägare som har mer än tio procent av antalet andelar eller röster i företaget  

Skandnet Group AB 
Antal aktier tillika röster: 4 761 014 
 
KG Knutsson Aktiebolag 
Antal aktier tillika röster: 2 899 901 
  
Ovanstående avser ägarförhållanden per 31 december 2021. 
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Övriga viktiga förhållanden och väsentliga händelser  

Pandemin har inneburit att Bolagets kunder har fått längre beslutsgångar och 
genomförandeprocesser. 

Den pågående halvledarbristen påverkar kundernas möjlighet att handla laddare i den utsträckning 
de önskar, också med längre leveranstider som följd.  

 

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer  

Bolaget ser möjligheter till en positiv utveckling i samband med att elektrifieringen av fordonsparken 
ökar globalt. Riskerna ligger i att infrastrukturen inte hinner med att växa i samma takt som 
efterfrågan, samt att det fortfarande finns en halvledarbrist på marknaden som också påverkar 
möjligheterna till utbyggnad. 

 

Flerårsöversikt 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner 

Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 
 
Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter. 
 
Balansomslutning 
Företagets samlade tillgångar. 
 
Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i 
procent av balansomslutning. 
 
Antal anställda 
Medelantal anställda under räkenskapsåret. 
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Förändringar i eget kapital 

 

 

Resultatdisposition 

Till årsstämmans förfogande står följande medel (t kr): 

Fri överkursfond  29 551 
Balanserat resultat       703 

Årets resultat    -4 062 

Summa    26 192 

 

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (t kr): 

Balanseras i ny räkning  26 192 

Summa    26 192 

 

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tillhörande noter. 

Alla belopp uttrycks i tusentals kronor (TSEK) där inget annat anges. 
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Resultaträkning 
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Balansräkning 
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CHARGEPANEL AB 556963-3182 

Balansräkning (fortsättning) 
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Kassaflödesanalys  
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Noter 

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper   
 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 
Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Övergången har gjorts enligt föreskrifterna i K3. För att möjliggöra 
meningsfull jämförelse med föregående år har samtliga poster i resultaträkningen, balansräkningen, 
kassaflödesanalys samt noter räknats om för jämförelseåret. 
 
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och 
kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster 
och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. 
 
För säkring av tillgång eller skuld mot valutakursrisk används valutaterminer. 

 

Intäkter 

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas 
i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget 
och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

 

Ersättningar till anställda  

Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som bolaget lämnar till de anställda. 
Bolagets ersättningar innefattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och 
ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). 
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och 
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och 
en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en 
tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 
 
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning 
I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras 
planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, 
utöver dessa avgifter. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den 
period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. 
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Skatter  

Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom 
då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt 
redovisas i eget kapital. 
 
Aktuell skatt 
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare 
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats 
som gäller per balansdagen. 
 
Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. 
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna 
skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda 
respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller 
underskott. 
 
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas 
med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter 
av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. 
Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld 
som avsättning. 
 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga 
överskott. 
 
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna 
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver. 

 

Leasing 

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella 
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 

 

Redovisningsprinciper immateriella anläggningstillgångar 

Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt 
kostnadsföringsmodellen. Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt 
upparbetad immateriell anläggningstillgång kostnadsförs direkt när de uppkommer. 
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Redovisningsprinciper materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 

- Tillämpade avskrivningstider: 

Maskiner och andra tekniska anläggningar  10 år 

 

Finansiella instrument  

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen 
när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från 
balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och 
bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. 
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt 
upphört. 
 
Kundfordringar/kortfristiga fordringar 
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som 
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 
  
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. 
 
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar 
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de 
finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående 
och prövas individuellt. 

 

Kassaflödesanalys  

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.  
 
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos 
banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en 
marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i 
spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten. 
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Not 2. Uppskattningar och bedömningar 

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens 
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då 
bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett 
antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa 
används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår 
tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. 
Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. 
 
Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna 
innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder 
under nästa räkenskapsår. 

 

Not 3. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Under årets första månader har Bolaget ingått nya samarbetsavtal med Sun4Energy Group AB (publ), 
Motum Electrica AB och Transtema Networks Services AB. 
 
Bolaget har lanserat två nya tilläggstjänster;  

 EV Fleet Management till sina företagskunder  
 e-Roaming för att underlätta och möjliggöra publik laddning. Första kunden med e-Roaming 

är WATTiGO, uppstart av tjänsten hos fler kunder har påbörjats. 

Uppbyggnaden av Customer Service-tjänsten har påbörjats under våren för att framgent kunna 
erbjudas som en tjänst till bolagets Enterprise-kunder. 

 
Not 4. Nettoomsättningens fördelning 

Nettoomsättning per verksamhetsgren 

 

 

Nettoomsättning per geografisk marknad 
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Not 5. Övriga rörelseintäkter 

 

 

Not 6. Arvode till revisorer 

 

 

Not 7. Leasingavtal 

 

 

Not 8. Personal 
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Not 9. Maskiner och andra tekniska anläggningar 

 

 

Not 10. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

 

 

Not 11. Förslag till resultatdisposition 

Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr): 

Fri överkursfond  29 551 
Balanserat resultat       703 

Årets resultat    -4 062 

Summa    26 192 

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr): 

Balanseras i ny räkning  26 192 

Summa    26 192 
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Not 12. Upplysningar om aktiekapital 

 

 

Not 13. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 

 

Not 14. Andra övriga upplysningar 

Per den 31 december 2021 har 480 000 teckningsoptioner förvärvats av styrelse, VD, ledningsgrupp 
och medarbetare. Optionsprogrammet löper på 3 år. Beskrivningen av de fullständiga villkoren för 
incitamentsprogrammet finns på bolagets webbplats under Investerare. 

 

 

Stockholm 26 april 2022 

 

Johan Nordin     Peter Persson 
Styrelseordförande     
 

Johan Haack     Per Holmstedt 

 

Jan Berggren 
Verkställande Direktör 
 

 

Min revisionsberättelse har lämnats 26 april 2022 

 
 
Joakim Lindberg 
Auktoriserad revisor 
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ChargePanel AB, Org.nr 556963-3182 
 

 

Revisionsberättelse  
  
Till bolagsstämman i ChargePanel AB 
Org.nr 556963-3182 
 
  

Rapport om årsredovisningen 
 
Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för ChargePanel 
AB för räkenskapsåret 2021. 
 
Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta 
dokument på sidorna 5-21. 
 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av ChargePanel ABs finansiella ställning per 
den 2021-12-31 och av dess finansiella resultat och kassaflöde 
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
 
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen. 
 
Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till ChargePanel AB 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  
 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 
 
Annan information än årsredovisningen  
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för den andra informationen. Den andra informationen består av 
sidorna 3-4 (men innefattar inte årsredovisningen och min 
revisionsberättelse avseende denna). 
 
Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och jag gör inget uttalande med bestyrkande 
avseende denna andra information. 
 
I samband med min revision av årsredovisningen är det mitt 
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och 
överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig 
med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag även 
den kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt 
bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter. 
 
Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera 
detta. Jag har inget att rapportera i det avseendet. 
 
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 årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den 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 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. 
  
Revisorns ansvar 
Mina 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 
mina 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. 
 
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 
 
- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för mina 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 utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll. 
 
- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 
 
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 
 
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Jag 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 förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i  
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årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om  
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 
 
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 
 
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som jag identifierat.  
 
 

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar 
 
Uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för ChargePanel AB för räkenskapsåret 2021 samt av förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
 
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamot och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.  
 
Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till ChargePanel AB 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina 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. 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 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
mitt 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, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 
  
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 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 
använder jag 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 
min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att jag 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. Jag går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 
  
  
Stockholm  
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