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Styrelsen och verkstallande direktdren ltir Sktivde Flygplats
AB avger liiljande arsredovisning
riikenskapsiret 2020.

ltir

Arsredovisningen ar uppraftad i svenska konor. SEK

Ftirvaltnin gsberlttels

e

Fdretaget har sitt siite i Skdvde.

Agarfiirhallanden
Bolagets agare utg<irs av Skdvde Stadshus AB med 100 000 B-aktier och I 070 A-aktier samt av fiirerag,
banker, niiringslivsorganisationer och privatpersoner med 4 100 A-aktier.
B-aktierna har tre rdster. A-aktierna en rdst.
Moderftiretag iden stdrsta koncernen diir Skdvde Flygplats AB tir dotterftiretag och koncernredovisning
upprattas iir SkOvde Stadshus AB, 556800-1498, Skovde. Skdvde Stadshus AB Zigs i sin tur av Skdvde

kommun.
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Verksam heten under riikenskapsriret
Bolagets syfte er att vara kommunens redskap fiir att friimja tillviixt och utveckling i Skrivde
kommun med omnejd. Detta sker genom att bolaget bedriver flygplatsverksamhet och skapar
goda ftirutsAttningar {tir flygkommunikation som en del av infrastrukturen och samhiillsnyttan.
Bolaget arbetar tillsammans med berdrda intressenter aktivt fur att Sk6vde kommun ska vara en
attraktiv etableringsort. Bolaget har under eret haft sju fast anstiillda och nio timanstiillda.
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Totalt har 463 flygr<irelser 2igt rum under iret varav F6rsvaret s tir lor 240 av dessa.
I denna summa iir inte sportflyget inriiknat. Antalet flygrdrelser har cikat med
130 rd,relser och
anralet passagerare har 6kat frin 2843 till 4328. Frakten har 6kat frin2,2 tontill 4,5
ton och
ambulansflyget minskade frin 48 landningar till 24 tandningar.
Avtal uppr?ittades med Fortifikationsverket angeende F6rsvarsmaktens nyttjande av flygplatsen
under perioden 2020-01-01 -- 2020- 10-3 I ftir flygningar som annars skuile-glorts i rarlsborg.
Under 6ret har investering av en ny talsvarsutrustning

till flygtornet

giorts.

Arets resultat ftire dispositioner blev -6,1 miljoner kronor, vilket [r ca 1,4 miljoner liigre dn
budgeterat. Detta beror friimst pe 6kad niirvaro av Fdrsvarsmakten samt pi utbetalad ersAttning
iiir infrastruktur CNS, (kommunikation, navigation och dvervakning) enligt liirordningen (EU)
2019t317.
Under iret erhrills ett koncernbidrag om 6,2 miljoner kronor.

Viisentliga hiindelser under riikenskapsirct
Omviirlden har under 6ret drabbats av Coranapandemin. PAverkan pA bolagets verksamhet har
varit begriinsad och ledningen bed<imer aft piverkan av pandemin inte medltirt nigon v[sentlig
risk kopplat till verksamheten, finansiell stiillning och bolagets fo(satta drift.

Miljtipiverkan
Flygplatsens miljdtillstind medger att antal starter och landningar successivt 6kas
Bed<imningen iir att flygplatsens verksamhet utgdr en mindre milj<ipiverkan.

till

34 400.

Ftin'iintad framtida utveckling samt visentliga risker och osiikerhetsfaktorer

ftirir202l iir-6,1

miljoner kronor. En stdrre nArvaro av F6rsvarsmakten med en
utdkning av deras avtal med I minad. samt en planerad etablering av en ny tank med jetbriinsle
vid Sddra Alvsborgs sjukhus iBoris gdr att omsatlningen bed6ms dka.
Budgeten

Ansdkan om bidrag frin Viistra Gritalandsregionen kan komma att generera ett ekonomiskt
tillskott. Vi bediimer att ersiittning liir infrastruktur CNS. (kommunikation, navigation och
dvervakning) kommer att utbetalas enligt ftirordningen (EU) 2019/317 under Ar 2021 .
Fdr att siikerst2illa flygplatsens instrumentinflygningskapacitet kommer vi under iret att byta ut
avstAndsinstrument och infl ygningshjiilpmedel.
Agama kommer fortsatt std,tta verksamheten med koncernbidrag och diirav gdrs bedtimningen att
det inte ftireligger nigra siirskilda risker vare sig ekonomiskt eller siikerhetsmiissigt ftir
flygplatsen under kotnmande ir.
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Flerirstiversikt (Tkr)

2020

Nettoomsattning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslulning
Soliditet (%)

l5 280

2019
3 659
-7 815
t4 652

86,4

91,8

3 413

-6 I t9

2018

2017

3 502
-7 816

5 563
-4 704

l5 380

t2 6t7

84.

I

( 13)

2016

I

439

-8 l7l
t4 861
171

86,8

Ftirslag till vinstdisposition
Styrelsen ftireslar att till ftirfogande stiende vinstmedel (kronor):
balanserad vinst

2 602 717

arets vinst

80 488

2 683 265
disponeras si aft
i ny rlikning Overfdres

2 683 265

Ftiriindring av eget kapital
Belopp vid irets ingAng
Disposition enligt beslut av
erets iirsstiimma:
Arels resultat
Belopp vid irets utgAng

:

otall

.\ktie-

Resen'-

Balnnscr!t

Arcts

kapital
102 800

fond

rcsult:!t
? 117 771

resultat

185 006

13 116117

185 006

-185 006

0
80 488
191 265

2 102

800

8411200

8

.lll 200

l

80 488

2 602 777

80 488

Ftiretagets resultat och stiillning i dvrigl framgar av efterftiljande resultat- och balansriikning samt
kassafl0desanalys med noler.

t3

Skdvde Flygplats AB
Org.nr 556297 -7339

Resultatriikning

4 (13)
Not

2020-01-01

-2020-12-31

4li

Nettoomsaftning

3

Ovri ga r<irelseintiikter

I6942tl

I

15

5 t07 326

2019-01-01
-2019-12-31

3 6s8 919
0
3 658 919

Riirelsens kostnader
Handelsvaror
Ovriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anlSggningstill gingar
6vriga rdrelsekostnader

Rtirelsercsultat

2

-'7 47 731
-4 367 108
-4 906 615

-t

-1 463 729
-4

41

-4

7

233

19 735

194 275

-86,1 008

-8 800
221
529
-tt
-6 tt7 203

-l 1 468 659

frin finansiella poster
Riinteinfiikter och liknande resultatposter
Rantekostnader och Iiknande resultatposter

Resultat

l

-9 954
-7 809

7,10

218

993

-3 s27

-6 217

ttg 5t2

-7 814 991

6 200 000

8 000 000

Resultat fiire skatt

80 ,188

185 006

Arets resultat

80 488

185 006

Resultat eftcr finansiella poster
Bokslutsdispositioner

-6
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Balansrfrkning

Not

2020-t2-31

20l9- t 2-31

TILLGANGAR
Anleggningstillgengar

I mmateriello

unlAgg

n

in gstillgd ngur

Licenser

1

379 017
379 017

.150 283
.150 283

Byggnader och mark

5

Inventarier, verktyg och installationer

6

1 697 73t
2 854 042
4 551 773

I 898 220
260027t
.t 498 {9r

.l 9J0 820

I

M ate rie ll a

un I dgg n in g st il lg dnga

t

Summa anliiggningstillgringar

918 771

Omsettningstillgengar
Varuloger m m
Fiirdiga varor ocli handelsvaror

351713
35{ 7.t3

581 652
587 652

Ko fiistigafo ingat
Kundfordringar
Fordringar hos koncernfdretag
6vriga fordringar
Fdrutbetalda kostnader och upplupna intiikter

531 124
7

8 072 046

8

404 888
753 7l I

308 577
2t2 484
27 4 367
138 681

9 761769

8 934 109

0
3.t9 {21

46 301
9 335 153

Kassa och bank

Summa omsettningstillghngar

l0

SUMMATILLGANGAR

r5 280 2.lt

tl

283 927
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Balansrlkning

Not

2020-12-3t

2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapitul
Aktiekapital
Reservfond

2 102 800
8 41r 200
10 5r4 000

8 4u 200
10 514 000

2 602 777

241777t

80 488
2 683 265
t3 197 265

r85 006
2 602 777

2 102 800

Fritl eget kapital
Balanserad vinst eller
Arets resultat

ftrlust

Summa eget kapital

t3 tt6

777

Kortfristiga skulder
LeverantOrsskulder

I 09t 926

Aktuella skatteskulder

28 452
27 I 656
690 942
2 082 976

I

167 150

t5 280 241

tl

283 927

6vriga skulder
Upplupna kostnader och ftirutbetalda intiikter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGI.]T KAPII'AL OCH SKTILDEII.

8

312 979

5t 346
t53

3

t4

64951r
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Kassafltidesanalys
Den ltipande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar liir poster som inte ingir i kassaflcidet
Kassafl0de frin den ltipande verksamheten ftire
Iiiriindring av rtirelsekapital

frin fiiriindring av rtirelsekapitalet
Ftiriindring av varulager och pigiende arbete
F<iriindri ng av kundfordringar

Not

( 13)

2020-01-01

2019-01-0r

-2020-12-3t

-2019-t2-31

-6 ll9512

-7 8t4 994
873 962

9

853 075

-5 266 137

9.ll

0J2

87
-92
I 615
-877
-34
243
-6

530

-6

KassaflOde

F<iriindring av konfristiga fordringar
F<iriindring av leverantdrsskulder
Fdriindring av kortfristiga skulder

Kassafliide

frin

den ltipande verksamheten

-232 909
-222 547

-605 I 13
7',?8

-5 411

Investeringsverksamheten
lnvesteringar i immateriella anlAggningstillgAngar
lnvesteringar i materiel la anlZiggningstillg6ngar
Frirsiiljning av materiella anliiggningstillgengar
Kassafl 0de

frin

investeringsverksamheten

Finansieringsverksam heten
Erhillna (liimnade) koncernbidrag

Kassafliide

frin

finansieringsverksamheten

Arets kassafltide

946

136 879

l8l

-81 400

-t

153 720

400 000

-835 120

932
874
384

529
004

000
533

6 200 000
6 200 000

8 000 000
8 000 000

-{6 301

21 083

46 301

25 2t8
.t6 301

Likvida medel vid Srets btirjan
Likvida medel vid arets bdrjan
Likvida medel vid irets slut

-t 46
616
27
-l 735

-r

636
560

0
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Noter
Not

I

Redovisnings- och viirderingsprinciper

Allmiinna upplysningar
Skcivde Flygplats ABs irsredovisning har uppraftars med,tillhmpning av Arsredovisningslagen
och Bokitiringsnlmndens allmtinna rid BFNAR 2012:l Arsredovisning och koncernrejovilning
(K3).

Redovisningsprinciperna iir oftiriindrade jAnftirt med ftiregiende

ir.

Upplysning om omklassificering
Mellanhavanden med koncerniiirelag har itir iret omklassificerats och redovisas nu netto i fordringar hos
koncemftiretag ist?illet ltir som tidigare uppdelat pa fitrutbetalda kostnader respektive leverantdrssiulder.
Poslema ftirutbetalda kostnader, leverantdrsskulder samt fordringar hos koncemftjretag er omriiknade ftir
respektive ar Itir att jiimftirelse ska kunna gdras.
Denna omklassificering har skett enligt god redovisningssed ftir att ge en mer riittvisande bild. De delar
av irsredovisningen som piverkas av detta Ar nyckeltalen i flerarsdversikten, balansriikningen och
kassaflodesanalysen samt nol 7.

Intiiktsredovisning
Fdrs?iljning av varor och utfrirda tjiinster redovisas niir viisentliga risker och Itirdelar 6vergir frin
s[ljare till kdpare i enlighet med ftirs?iljningsvillkoren. Intflkter har upptagits till verkligt viirde av
vad som har erhillits eller kommer att erhillas. lnt2ikterna redovisas i den ornfattning det iir
sannolikt att de ekonomiska ftirdelama kommer att tillgodogriras bolaget och intiikterna kan
beriiknas pi ett tillftirlitligt siin.
Fcirsiiljningen redovisas efier avdrag ftir moms och rabatter.
Hyres- och Svriga intiikter redovisas i den period uthymingen avser och leverans sker.

Ersiiftning i form av riinta redovisas som intikt ner det Ar sannolikt att bolaget kornmer att fl de
ekonomiska ftirdelar som iir ftirknippade med transaktionen och niir inkomsten kan beriiknas pA
ett

tillftjrlitligt

sefi

.

Leasingavtal
Leasingavtal diir de ekonomiska ftirdelar och risker som iir hiinftrliga till leasingobjektet i allt
vesentligt kvarstir hos leasegivaren, klassificeras som operationell leasing. Betalningar enligt
dessa avtal redovisas som kostnad linjdrt 6ver leasingperioden.

Ersdttningar till anstiillda
Ersiittningar till anstiillda avser alla typer av ersAttningar som bolaget liimnar till de anstiillda.
Bolagets kortfristiga ersiittningar imefattar bland annat l6ner, betald semester, betald frinvaro,
ftiretagsh?ilsovArd och bonus. Kortfristiga ers2ittningar redovisas som en kostnad och en skuld di
det finns en legal eller informell ftirpliktelse att betala ut en ersiittning.
I bolagets lingfristiga ersiittningar avses ersiittning efter avslutad anstlllning (pensioner).
Redovisning sker itakt med indiinandet. Ers2ittningar till anstallda efter avslutad anstiillning
avser avgiftsbestiimda eller fiirmAnsbestiimda pensionsplaner. Som avgiftsbestimda planer
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klassificeras planer diir faststzillda avgifter betalas och det inte finns
ftrplikterser, vare siq legala
eller infonnella, aft betala negot ytterrigare, utdver dessa avgifter. 6vriga ptun..
tturrin.?rul
som Iiirminsbestamda pensionsplaner. Bolaget har inga ovriga lingfrist'tiga
ersattningar till
anstallda.

Med verkstiillande direkt<iren har avtal reffats om avgingsvederlag uppgiende till 6-12
minadsltiner beroende pi ans&illningstid, vid uppsagning fnin fti."tugii. siaa.
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner i resultatriikningen.

Inkomstskatter
Total skatt utgdrs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultatrdkningen om
inte skatten nr hiinftirlig till en hlndelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital.
Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Aktuella skatter viirderas utifriin de skattesatser och skatteregler som giiller pi balansdagen.
Uppskjutna skatter viirderas utifrAn de skattesatser och skatteregler som 2ir beslutade {tire
balansdagen.

Anliiggningstillgiingar
I mmate rie ll a a n liig g ni n g stiI lg d n g a r

lmmateriella anliiggningstillgAngar redovisas till anskaff'ningsv2irde minskat med ackumulerade
avskrivningar.
Avskivningar g<irs linjiirt river den beddmda nyttjandetiden. Avskrivningstiden ftir immateriella
anlZiggningstillgingar uppgir till fem 6r.
Materie lla un liigg n ingst il lgin g ur

Materiella anliiggningstillgingar redovisas som tillging i balansrflkningen niir det baserat pi
tillgiinglig information iir sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som 2ir Itirknippad med
innehavet tillfaller bolaget och att anskaffningsviirdet ftir tillgingen kan beriiknas pA ett

tillfttrlitligt

sett.

Materiella anliiggningstillgingar redovisas till anskaffningsv[rde minskat med avskrivningar. I
anskaffningsviirdet ingAr utgifter som direkt kan hiinfiiras till ltirviirvet av tillgAngen.
N?ir en komponent i en anlaggningstillgang byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den
gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsviirde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgingar som inte delas upp ikomponenter liiggs till
anskaffningsviirdet till den del tillgingens prestanda d,kar i fttrhillande till tillgingens viirde vid
anskaflningstidpunkten. Utgifter ftir 16pande reparation och underhill redovisas som kostnader.

pi att en tillgings viirde minskat, grirs en pr6vning av
nedskrivningsbehov. Bed6ms en viirdenedging vara bestAende sker nedskrivning.

N2ir det finns en indikation

Materiella anliiggningstillgingar skrivs av systematiskt 6ver tillgingens beddmda
nyttjandeperiod. Niir tillgingamas avskrivningsbara belopp faststiills, beaktas i Itirekommande
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fall tillgangens restviirde. Linjiir avskrivningsmetod anviinds ftir dvriga typer av materiella

tillgAngar.

Fdljande avskrivningstider tilliimpas:

Byggnader
Markanl[ggningar
Inventarier, verktyg och installationer

25

ir
ir

5
5 6r

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med regler i K3 kaptel I I , vilket inneb2ir att viirdering

sker utifnin anskaffningsviirde.

Finansiella instrument som redovisas i balansriikningen inkluderar viirdepappel kundfordringar
och civriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantdrsskulder, lSneskulder och
derivatinstrument. Instrumenten redovisas i balansriikningen niir bolaget blir part i instrumentets
avtalsmAssiga

villkor.

Finansiella tillgAngar tas bort frin balansriikningen nar retten att erhilla kassaflciden frin
instrumentet har l6pt ut eller Sverftirts och koncernen har 6verltirt i stort sett alla risker och
IiirmAner som [r ltirknippade med agandere$en.
Finansiella skulder tas bort
satt upphdrt.
En finansiell

frin

balansriikningen n2ir ftirpliktelsema har reglerats eller

pi

annat

tillging och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i

balansriikningen endast de legal kvittningsriitt Itireligger samt da en reglering med ett
nettobelopp avses ske eller di en samtida avyttring av tillgingen och reglering av skulden avses
ske.

K u n dfo rdr in gar/ ko rtfri st ig a fo rdr i n g ar
Fordringar redovisas som omsathingstillgengar rned undantag fbr poster rned fiirfallodag mer [n
l2 mAnader efter balansdagen, vilka klassificeras som anliiggningstillgangar. Fordringar tas upp
till det belopp som lt rvenhs bli inbetalt efter avdrag fiir individuellt beddmda osiikra fordringar.

Leveranldnskulder
Leverantd,rsskulder redovisas

till

anskaffningsviirde.

Varulager
Varulagret viirderas tilI det liigsta av anskaffningsviirdet och nettoftirsflljningsviirdet
Anskaffningsviirdet faststalls med anviindning av ltirst in, fbrst ut-metoden (FIFU).
Likvida medel
Bolaget har medel pi koncernkonto hos koncernens bank, dessa klassiflceras som
kortfristigfordran i balansriikningen.
Nyckeltalsdefi nitioner
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskatlade reserver med avdrag ftir uppskjuten skatt) i procent av

balansomslutning.
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Not 2 Medelantalet anstiillda

2020
Medelantalet

anstiillda

2019

7

6

Med verkstiillande direktoren har altal lreffaB om avgingsvederlag uppgiende till 6-12 rninadsliner
pi anstiillningstid, vid uppsiigning frAn ltiretagets sida.

beroende

Not 3 Bokslutsdispositioner

Erhillet koncernbidrag

2020

2019

6 200 000
6 200 000

8 000 000
8 000 000

2020- l2-J I

2019-12-31

729 345

582 816
146 529
729 315

Not 4 Licenser

lngiende anskaffn i ngsviird

en

lnk6p

8

Utgiende ackumulerade anskaffningsviirden
I

ngAende avskrivningar

AreE avskrivningar
Utgiende ackumulerade avskrivningar

I

,100

810 745

-279 062

548
-129 5 1,1
-279 062

- 149

-152 636
-.131 698

Utgiende redovisat vlrde

J50

379 0t7

2ta-l

Not 5 Byggnader och mark
2020-12-3t
I

ngiende anskaffningsviirden

lnkOp

Utgiende ackumulerade anskaffningsvlrden
Ingiende avskivningar
Arets avskivningar

Utgiende ackumulerade avskrivningar

Utgiende redovisat viirde

3

2\2 776

33 686
3 216 162

-1 314 556
-234 175
-1 548 73t

I

697

73t

2019-12-3 t
3

2t2 776

0
3 212 776

-l

082 044

-232 512
-1 314 556
1 898 220

Sk<ivde Flygplars

AB

l2 ( l3)

Org.nr 556297-7339

Not 6 Inventarier, verktyg och installationcr

2020-12-31
Ingiende anskaffningsviirden
Ink6p
Fdrsiiljningar/utrangeringar
Utgiende ackum ulerade anskaffningsv!i rden

lngiende avskivningar

3 662 201
I 120 034
-l t7 600
4 664 635

-l

2019-12-31

2 l3l 487
I616004
-85 290

3 662 201

930
800
463
593

-608 284
48 336
-50r 982
-l 061 930

2 85{ 0t2

2 600 271

2020-t2-31

20r9- 12-J r

Medel pA koncernkonto i Skdvde kommun

17957t9

Ovrig kortfristig fordran pi moderbolag

6 276 327
8 072 046

261 928
7 950 556
8 212 184

2020-12-31

2019-12-31

128 317

690 94r

't42 455
't95 752
135 790
175 5t3
649 510

2020-12-31

2019- l2-31

Fiirsalj ningar/utrangeri ngar

Arets avskivningar

Utgiende ackumulerade avskrivningar

Utgiende redovisat viirde

061
58
-807
-r 810

Not 7 Fordringar hos koncernftirctag

Not 8 Upplupna kostnader och fiirutbetalda intiikter

Upplupna ltiner
Upplupna senlesterldner
Upplupna sociala avgifter
Ovriga poster

Not 9 Justering ftir poster som inte

231 070

t44 293
187 ?61

ingir i kassafltidet

Avskrivningar
Vinst vid {tirsiiljning av anliiggningstillgangar
F<irlust vid ftirsiiljning av anliiggningstillgingar

I

\94 275

-3s0 000
8 800
853 075

864 008
0
9 954
873 962

Skdvde Flygplats AB
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Org.nr 556297-7339

Not 10 Viisentliga hiindelser efter r,ikenskapsArets slut
Inga viisentliga hiindelser har intr2iffat efter balansdagen.
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Revisionsberdttelse
Till bolagsstamman iSkdvde Flygplats AB, org.nr 556297-7339

Rapport om irsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfdrt en revision av 6rsredovisningen fdr Skiivde Flygplats AB fdr er 2020.
Enligt v6r uppfattning har ersredovisningen uppr.ittats i enlighet med arsredovisningslagen och ger en i alla
vasenlliga avseenden rattvisande bild av Skovde Flygplats ABs finansiella stallning per den 31 december 2020
och av dess finansiella resultat och kassaflode f6r aret enligt arsredovisningslagen. F6rvallningsberattelsen ar
fdrenlig med arsredovisningens ovriga delar.
Vi tillstyrker darfdr att bolagsstemman faststaller resultatrakningen och balansrakningen for Skovde Flygplats AB

Grund f6r uttalanden
Vi har utfort revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. Vart
ansvar enligl dessa standarder beskrivs narmare iavsnittet Revisorns ansvar. Vi ar oberoende ifdrh6llande till
Skovde Flygplats AB enligt god revisorssed i Sverige och har i Ovrigt fullgjort vad yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund fdr vara uttalanden.

Styrelsens och verkstillande direkt6rens ansvar
Det ar styrelsen och verkstellande direktoren som har ansvaret fdr att arsredovisningen upprettas och att den ger
en rattvisande bild enligt ersredovisningslagen. Styrelsen och verkstallande direktdren ansvarar aven for den
interna kontroll som de bedOmer ar nodvandig fdr att uppretta en arsredovisning som inte inneh6ller nagra
vesentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pA oegentligheter eller misstag.
Vid upprattandet av arsredovisningen ansvarar styrelsen och verkstallande direktdren fdr bedomningen av
bolagets formaga att fonsatta verksamheten. De upplyser, nar sa ar tillampligt, om fdrhallanden som kan pAverka
fdrmagan att fortsata verksamheten och att anvanda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillampas dock inte om styrelsen och verkstallande direkldren avser att likvidera bolaget, upphdra med
verksamheten eller inte har negot realistiskt alternativ till att gora nagot av detta.

Revisorns ansvar
Vera mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida ersredovisningen som helhet inte innehAller negra
vasenlliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse
som innehSller vAra uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men er ingen garanti fdr att en
revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasenllig felaktighet
om en sSdan finns. Felaktigheter kan uppst6 pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan fdrvantas peverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med
grund i arsredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vart ansvar for revisionen av arsredovisningen finns pa Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning ar en del av revisionsberettelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningar
Uttalanden
Utdver var revision av 6rsredovisningen har vi aven utfort en revision av styrelsens och verkstellande direktorens
fOrvaltning for Skovde Flygplats AB fdr ar 2O2O samt av forslaget till dispositioner betreffande bolagets vinst eller
f6rlust.
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Vi tillstyjker att bolagsstamman disponerar vinsten enligt fdrslaget i fdrvaltnjngsberattelsen
och beviljar styrelsens
ledamdter och verkstallande direktdren ansvarsfrihet ftjf rakensi<aps6ret.

Grund fdr uttalanden
Vi har utf6rt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vart ansvar enligt denna beskrivs narmare a avsnittet
Revisorns ansvar. Vi ar oberoende i fdrhellande till Skdvde Flygplats AB enligt god revisorssed i Sverige och har
Ovrigt fullgjon vert yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

i

Vi anser att de revisionsbevis vi har anhamtat ar tillrackliga och endamalsenliga som grund fdr vAra uttalanden.

Styrelsens och verkstallande direkt6rens ansvar
Det ar styrelsen som har ansvaret fdr forslaget till dispositioner betraffande bolagets vinst eller fdrlust. Vid fdrslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedomning av om uldelningen iir forsvarlig med hansyn lill de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker staller pa storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och stellning i dvrigt.
Styrelsen ansvarar fdr bolagets organisation och f6rvaltningen av bolagets angelagenheter. Detta innefattar bland
annat att fortl6pande beddma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation ar utformad
s6 att bokfdringen, medelsforvaltningen och bolagets ekonomiska angelagenheter idvrigt kontrolleras pe ett
betryggande sat. Den verkstallande direktdren ska skdta den ldpande forvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de atgArder som iir nddvandiga for att bolagets bokfdring ska fullgoras i
dverensstemmelse med lag och fdr att medelsfdrvaltningen ska skdtas pa ett betryggande sett.

Revisorns ansvar
Vert mal betraffande revisionen av fdrvaltningen, och darmed vart uttalande om ansvarsfrihet, Ar att inhamta
revisionsbevis fdr att med en rimlig grad av sakerhet kunna bedoma om nagon styrelseledamot eller verksEllande
direktoren i negot vasentligt avseende:

.

foretagit n6gon atgard eller gjort sig skyldig till nagon fdrsummelse som kan fdranleda ersattningsskyldighel
mot bolaget

.

pa negot annat satt handlat istrid med aktiebolagslagen, Srsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vad mal betraffande revisionen av fdrslaget till dispositioner av botagets vinsl eller fdrlust, och darmed vert
uttalande om detta, ar att med rimlig grad av sakerhet beddma om fdrslaget ar f6renligt med aktiebolagslagen.
Rimlig sakerhet er en hdg grad av sakerhet, men ingen garanti fdr att en revision som utfors enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att uppEcka etgarder eller fdrsummelser som kan fdranleda
ersettningsskyldighet mot bolaget, eller att ett fdrslag till dispositioner av bolagets vinst eller forlust inte ar forenligt
med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av v6rt ansvar for revisionen av fdrvaltningen ,inns pa Revisorsinspektionens
webbplati: www.revisorsinspeklionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning ar en del av revisionsberaflelsen.
Lidkoping den

l[mars

2021

Ohrlings Pricewaterhousecoopers AB

L4attias Bygghammar
Auktoriserad revisor
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