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Verksamhetsberättelse för 

Isoleringsfirmornas Förening 

och servicebolaget SIS AB 
Under året har förening och bolag hållit sex protokollförda 

styrelsemöten och årsmötet.  

Medlemsantalet uppgick till cirka 85 företag med några som 

tillkom och några som avslutade sin verksamhet. De företag 

som haft sina medarbetare i lärlingsutbildning fick 16 000 

kronor per vecka tillbaka från den så kallade ”En-kronan”  

Styrelsens sammansättning från årsmötet 2018: 

Håkan Eriksson, Sundsvall SIAK AB. Ordförande 

Mikael Fingal, Östergötlands Plåt & Energiisolering AB 

Tony Fredriksson, Universalisolering AB 

Fredrik Lantz, Skåneisolering AB 

Johan Höglund, Bilfinger AB 

Niklas Lundborg, Belisol AB 

Roland Spångberg, NS Norisol AB 
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Aktiviteter och händelser under 2018 

IF-skolan - 

Antalet lärlingar som gått i skolan under året var 70st till 

antalet. Skolan har börjat ta form, det nya upplägget bygger 

på den av styrelsen beslutade trestegs-utbildningen. 

1. GTI, Grundutbildning Teknisk Isolering (Diplomerad)

2. VVS-isolerare (Certifierad)

3. Isoleringsplåtslagare påbyggnadsutbildning (Certifierad)

Största delen av teoriutbildningen sker på distans via 

utbildningsportalen presenterad under årsmötet 2018. 

Under hösten inleddes en dialog med Matthias Öman om en roll 

i skolan. I slutet av året hade vi glädjen att kunna presentera 

Matthias som ny skolledare.  

Mycket av föreningens och servicebolagets resurser åtgick till 

arbetet med förnyelseprocessen av skolan. 

IF-informerar – Under året har Boverket, konsulter, 

fastighetsägare och yrkesskolor inom VVS och 

Fastighetsprogrammet informerats om vikten av att göra rätt 

när det kommer till teknisk isolering. Gensvaret har varit 

enormt bra, intresset för isolering av installationer och industri 

och processindustrin visar på ett stort behov av att höja lägsta 

nivån kunskapsmässigt om vår tekniska isolering.  
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Myndighet – Uppvaktandet av Boverket fortsatte under året 

för att sätta fokus på installationsutrymmen i nästkommande 

BBR. Responsen har varit mycket positiv. Intresset för att 

spara energi och därmed uppnå uppsatta klimatmål gör att vi 

är en viktig pusselbit. 

Utbildningsportalen teknisk isolering – Under året 

publicerades den första utbildningen för allmänheten på vår 

nya hemsida (Brandisolering). Tanken med portalen är att höja 

kunskapsnivån gällande teknisk isolering generellt i alla led.  

 

Påverkansarbete, materialutveckling – Swedisol 
kontaktades under året för att uttrycka branschens önskemål 

om märkning av mineralulls rörskålar. Det är av yttersta vikt 

att kunna avläsa dimension samt tjocklek. Det underlättar i 

alla led, men främst för besiktningsmän. 
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Medlemssidorna i VVS-Forum –  

Medlemsinfo 1 ggr/månad i VVS-Forum. 

Fokus på informationsspridning både inom vår egen bransch 

men även att nå ut till installationsbranschen i sin helhet. 

EKOT – kvalitetssystemet 

Egenkontrollen finns tillgängligt för 

alla medlemmar via hemsidan.  

Användandet av dokumenten har 

generellt sett ökat under hela året. 

IF-kalkyl – Efter stor efterfrågan från 

medlemsföretagen beslutade styrelsen att 

starta utredningsarbetet och sondera 

underlaget för att skapa ett nytt 

kalkylprogram anpassat för vår bransch. 
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Nord Bygg 2018 – Föreningen deltog i montern Byggbransch i 

samverkan. Budskapet om vikten att göra plats för den 

tekniska isoleringen var prioriterat. Det hölls även föredrag 

tillsammans med Säker Vatten på scenen i ankomsthallen. 

Branschstandard teknisk isolering – Ett lyft för teknisk 

isolering. 

IF – Isoleringsfirmornas Förening blev i slutet på året beviljade 

ett bidrag från SBUF för att ta fram en ”Branschstandard 

teknisk isolering VVS & Kyla”.  Standarden är tänkt som ett 

komplement till AMA och ett hjälpmedel att projektera 

isoleringen av varma och kalla installationer samt ventilation 

med focus på energieffektivitet. Arbetet med standarden 

kommer att fortlöpa under hela 2019 och lanseras under 2020. 

../Branschstandard Teknisk isolering/BOVERKET STANDARD.pdf


Verksamhetsberättelse 2018 

6 

Årsmötet 2018 – Var välbesökt och hölls i Göteborg. 

IF har alltid inbjudna gäster, talare och i år var det  

Johan Mossling, som informerade om Installatörsföretagen.

Ylwa Glismann, berättade om ICPL, Installationsbranschens 
certifierade projektledare. 
Hans Nyblom gav oss en tidsresa från dåtid till framtid..

 

Ny hemsida – För att 

tydliggöra vilken typ av 

isolering våra 

medlemmar mestadels 

applicerar har ett 

namnbyte gjorts från 

isolering.org till 

tekniskisolering.se. Under perioden från lansering till 

årsskifte gjordes cirka 30 inlägg. 

IF-tidningen – Styrelsen fattade ett beslut om 

att ta fram en tidskrift för att nå ut till 

föreskrivande led, fastighetsägare med flera. 

Tidning var kostnadsneutral för föreningen och 

finansierades av annonsintäkter. 

Bifogat finner ni årsredovisning samt revisionsberättelse för de 

båda bolagen. 
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Isoleringsfirmornas förening
Org.nr. 857200-7964

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
Isoleringsfirmornas Förening (IF) är en branschförening för isoleringsföretag, grossister och tillverkare som arbetar med teknisk
isolering. Föreningen har 81 rnedlemsföretag (11 1 med filialer) och har som ändamål att driva medlemmarnas frågor inom
teknik-, och branschutveckling samt opinionsbildning.

1 det helägda dotterbolaget Svenska Isolerfirmornas Service AB (org nr 556673-43 14) sker service-, och
utbildningsverksamheten med en skola framför allt för lärlingsutbildning. 1 verksamheten ligger förstås också att informera
föreskrivande led och verka mycket externt 1 samarbetsprojekt med övriga branscher för installationsteknik och bygg.

Företagets säte är Stockholm

Flerårsöversikt

Medlemsavgifter
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)
Resultat i % av nettoomsättningen
Balansomslutni ng

Definitioner av nyckeltal, se noter

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2a 6

2018 2017 2016
265 800 227 500 260 000
21280 16260 14353

2,88 3,50 4,25
8,00 7,14 5,52

4917164 3440388 2757039

2015
172 200
-55 639

4,27
-32,31

2413249



Isoleringsfirmornas förening
Org.nr. 857200-7964

RESULTATRÄKNING 2018-01-01 2017-01-01
Not 2018-12-31 201742-31

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter 265 800 227 500
Ovriga rörelseintäkter

______

6 246
Summa föreningens intäkter 272 046 363 146

Föreningens kostnader
Ovriga externa kostnader
Summa föreningens kostnader -250 810 -346 881

Rörelseresultat 2 1 236 1 6 265

Finansiella poster
Ovriga ränteintäkter och liknande resultatposter 44 0
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 -5
Summa finansiella poster 44 -5

Resultat efter finansiella poster 21 280 16 260

Resultat före skatt 21 280 16260

Skatter
Skatt p krets resultat 0 -13 200

Årets resultat 21 280 3060

Sida 3 av 6
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SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 100000
100 000

100 000

0
61 501
61 501

4 755 663
4 755 663

4817 164

4917164

120484

______

21 280
141 764

808
127 626

4 624 466
22 500

4 775 400

4917164

100000
100 000

100 000

20 000
48 301
68 301

117424
3 060

120 484

808
85 000

3214096
20000

3 319 904

3 440 388

2018-12-31 2017-12-31

Isoleringsfirmornas förening
Org.nr. 857200-7964

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kund fordringar
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

3 272 087
3 272 087

3 340 388

3 440 388

Not
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Isoleringsfirmornas förening
Org.nr. 857200-7964

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med ärsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna rd (BFNAR
2016:10) om rsredovisning 1 mindre företag.

Noter till balansräkningen

Not 2 Andelar i koncernföretag 2018-12-31 201742-31

Företag Antal Redovisat Redovisat
/Kapital

Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Svenska Isolerfirmornas Service AB 100 100 000 100 000
556673-4314 Stockholm 100,00%

100000 100000

Svenska Isolerfirmornas Service AB
Ingåendeanskaffningsvärden ___.___J_Q_Q_QQ 100000
Utgående anskaffningsvärden 100000
Redovisat värde 100000 100000

Ovriga noter

Not 3 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Sida5av6



Isoleringsfirmornas förening
Org.nr. 857200-7964

NOTER

Stockholm 2019- D3- 19

Håkan Eriksson
Ordförande

Var re nsberättelse har Lämnats den//1_ 2019

Auktoriserad revisor
Johan Brandt

Sida 6a 6 42

AI
Mikael ingal

Joh Höglund Niklas Lundborg

Fredrik Lantz Roland Spangberg



REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i Isoleringsfirmornas Förening
Org.nr. 857200-7964

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för
Isoleringsfirmornas Förening för år 2018.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31
december 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.

Grund for uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten
“Det registrerade revisionsbolagets ansvar” samt ‘Den
förtroendevalde revisoms ansvar” . Vi är oberoende i förhållande till
föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som registrerat
revisionsbolag har 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 ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den 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 för
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten.
Den 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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Det registrerade revisionsbolagets 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.

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, 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 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 utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.

. skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder 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 uppskattningar i redovisningen
och tillhörande upplysningar.

. drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
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 föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta
verksamheten.

. utvärderar vi 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.

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.

Den förtroendevalde revisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed
enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig
grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en Stockholm den 21 mars 2019
revision av styrelsens förvaltning för Isoleringsfirmornas Förening
för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande
föreningens vinst eller förlust. BD älardalen AB

Vinllstyrkeraaforenmgsstammandisponerar
:::tamöter

GrundJör uttalanden Auktoriserad revisor
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 föreningen enligt god revisorssed i
Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har i övrigt fullgjort vårt Johan Brandt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Förtroendevald revisor
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som
ansvarar för förvaltningen.

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
i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig
skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta,
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
med stadgarna.

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 föreningen, eller att ett förslag
till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt
med stadgarna.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder det registrerade revisionsbolaget professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av
föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på det registrerade revisionsbolagets professionella
bedömning och övriga valda revisorers 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 föreningens 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 föreningens vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med stadgarna.
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Svenska Isolerfirmornas Service AB
Org.nr. 556673-43 14

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Företagets säte är Stockholm

Flerårsöversikt

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)
Resultat i % av nettoomsättningen
Balansomslutni ng

Definitioner av nyckeltal, se noter

Belopp vid ärets ingäng
Resultatdisposition enligt beslut av
rsstämrna:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat
Årets resultat

Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning

39 289 -39 289

______

145580 145580
100000 1 031 564 145 580 1 177 144

1 031 564
145 580

1177 144

1177 144
1177 144

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

Sida 2 av 7

Allmänt om verksamheten
Företagets verksamhet är att bedriva utbildning, opinionsbildning och att genomföra branschgernensamma projekt. Bolaget har
en heltidsanställd, verksamhetschef. Skolan bedriver utbildning på fem platser i Sverige. 70 lärlingar har utbildatsunder 96
‘eckor Under året har kansliet haft stort fokus p utveckling av IF-skolan, utbildningsmöjligheter och påverkansarbete.

Förändringar 1 eget kapital

2018 2017 2016 2015
2660488 2323667 3013558 3380460

199759 59766 -63992 176364
72,05 80,82 72,57 67,93

7,50 2,57 -2,12 5,21
1 772471 1 400082 1 505032 1 701 896

Aktiekapital Övrigt fritt Årets resultat Summa fritt
eget kapital eget kapital

100000 992275 39289 1 031 564
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Svenska Isolerlirmornas Service AB
Org.nr. 556673-4314

RESULTATRÄKNING

Rörelseintäkter, lagerförändringar m,m.
Nettoomsättning
Ovriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Skatter
Skatt på årets resultat

Årets resultat

2018-01-01
2018-12-31

2660488
224 030

2884518

-1518641
-1166 106
-2684747

199771

-12
-12

199759

199759

2017-01-01
2017-12-31

2 323 667
653 352

2977019

-1 516 227
-1 400 842
-2 917 069

59 950

-184
-184

59 766

59766

-54 179 -20477

145 580 39 289

Not

2

Sida 3 av 7
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Svenska Isolerfirmornas Service AB
Org.nr. 556673-4314

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Summa immateriella an1äninisti1hånaar

__

o 0
o o

Summa anläggningstillgångar 0 0

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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257 500
127 626
61 306

_____

10413
456 845

1 315 626
1 315 626

1772471

1772471

85 000
0

50590
9 720

145 310

1 254 772
1254772

1400082

1 400 082

2018-12-31 2017-12-31
Not
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Svenska Isolerfirmornas Service AB
Org.nr. 556673-4314

BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Summa bundet eget kapital

100000
100 000

100 000
100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resullat
Summa fritt eget kapital

1 031 564
145 580

1177 144

992 275
39 289

1 031 564

Summa eget kapital 1 277 144 1131 564

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

1 16 405
48 058

330 864
495 327

103 314
69728
95 476

268 518

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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1772471 1400082

Eget kapital

Not
2018-12-31 201742-31

w1Pc2P



Svenska Isolerfirmornas Service AB
Org.nr. 556673-4314

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR
2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2018 2017

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvaroti mmar relaterade till en normal arbetstid

Medelantal anställda har varit 1 ,OO 2,00

Noter till balansräkningen

Not3 Goodwill 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 300 000 300000
Utgående anskaffningsviirden 300 000 300 000
Ingående avskrivningar -300000 -300000
Utgående avskrivningar -300000 :

Utgäende redovisat värde 0 0

Ovriga noter

Not 4 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomsiutning

Sida 6 av 7



Svenska Isolerfirmornas Service AB
Org.nr. 556673-4314

NOTER

Vär revisionsberättelse har lämnats den 2019

B älarlale AB

Auktoiiserad revisor

Sida 7 a 7

Stockholm 2019- 3.-

Håkan Eriksson
Ordförande

Mikael Fingal

/E:
cilund Niklas Lundborg

Fredrik Lantz Rolanci Spängo

Fredriksson



IBDO
REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Svenska Isolerfirmornas Service AB
Org.nr. 556673-4314

Rapport om årsredovisningen

Uttakinden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska
Isolerfinnornas Service AB för år 2018.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Svenska Isolerflrrnornas Service ABs finansiella
ställning per den 3 1 december 2018 och av dess finansiella resultat
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.

Grundf?ir 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 Svenska Isolerfirmornas Service AB
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 ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den 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 för
bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den
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
beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

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.

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, 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 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 utelämnanden, 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
granskningsåtgärder 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 uppskattningar i redovisningen
och tillhörande upplysningar.
. drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
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 förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra
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 vi 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.

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.
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IBDO
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Svenska Isolerfirmornas
Service AB för år 2018 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grundfor 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 Svenska Isolerfirmornas Service
AB 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 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.

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
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.

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
använder 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.

Stockholm den 21 mars 2019

BDO älardalen AB

Barbro lsson

Auktoriserad revisor
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