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Uni-vent rör AB är ett ventHationsföretag som bildades år 2%4„Uni-vent rör utför alla tjänster inom
ventilation såsom installationer. OVK-besiktningar, injustering, rensning av ventHationskanaler„underhåH
och service. Vi har ett långvarigt samarbete med andra entreprenörer inom by~„konstMtion, CUstyr och
för* GcAonl vårt långR samarbete med andra aktöfcf sR ut%F v1 ävcA helhctslösningar Inom vcAtHatIon där
vi tar ansvar alltifrån konstruktion tiH siutöverläInning, Viarbetar med RHR typer av
ventiJationsanläggningar, från stora kornrncrsieHR byggnader, sjukhus tillmindre fastighctet och
bostadsfastigheter.

För att effektivt utföra våra arbeten är det viktigtatt använda genomarbetade och väl implcmenteMC
stödprocesser men även att vi väljer rätt utförande. Vårt ledningssystem som beskriver vårt sätt att arbeta
från avrop tH1 syn/besiktning bygger på vårt företags värdegrunder. Qessa värde~der återse@as i aHt vi
göf OCh haf 1Ctt tIH att VRFt företag ld8g Står på Cn StabH CkOAOmiSk ~d.
Bolaget har förutom ramavtal även avtal om total- och utförandcentreprenader. Uni-vcnt rör AB atbetar
med byggföretag såsom M3 Bygg AB, Serneke Sverige AB, Granitor AB (P13 Midtoc AB), Lindbäcks

Bygg AB, Peab Sverige AB, B3N projekt AB„S~ AB och By~ästargruppcn Sthlm BMG.

Under 2921 erhöHs nya ramavtal som gäHCF 2+ 1+1 år med bla Norrevo AB„Nynäshamns Bosnier AB,
Norrtälje kommun, Förvaltaren AB etc. Ett av våra nya ramavtal Kr med Konscrthusstiftelsen i Stockholm .

och RvscF vcntiallatlonsåtgärdcf I säfsk11t kulturhlstorIsk miljö. ScclaII tlldigafe innehar vi rama~ lncd
Statens Fasti@ctsverk avseende slott och museer vilket gör att vi nu ytterligare stärker våI Mnskap och
erfarenhet Rv Rtt arbct8 I denna tvp 8v IM1]öcr.



- Be G~las Hem 2 - Totalentreprenad med samordningsansvar för bygg, el„rör„styr och konst~ion.
Arbetet avsåg byte av 4 st aggregat, injustcring, GVK-åtgörder samt tillse godkönd G~. Avslutad 2021.
- KVKavÄngcn - Utförandeentreprenad som avsåg rot-renovering av cn fastighet. Pastllghctsögare Olov
Lindgren AB. Byggare BJN Projekt AB. Avslutad 2021.
- Vösterto~skolan - nybyggnation skoldel - utförandeentreprenad åt Peab Sverige AB. Avslutad 2021.
- Tröpalatset/Konstnörcnt - Uppsala, Totalentreprenad dör vi utför ventilationsentreprenaden åt Granitor
AB (fd Midroe AB). Arbetet beräknas pågå tilli slutet av 2023,
- Brandbergens Centrum KV1„KV2.Nybyggnation bostöder och komcrsiclla lokaler.
Uttörandcentreprenad startad år 2021 åt Serneke AB. Vi erhöll i slutet av år 2021 öven konst@ på KV3
vilket påbörjades dec 2021.
- S&nninge, Tensta Alle. Avser rot-renovering av Äera fastigheter dör vi innehaft Äera optioner som utlöst
vWeftcrsom sedan 2019. Sista optionen/huset avsluta i början av 2022. Ventilationscntreprenaden utfördes
såsom uttörandeentreprenad åt M3 Bygg AB.
- Andra objekt som pågått under år 202'1 ör ex Asö gymnasium, Skarpabyskolan, Hagsätraskolan och
avser utförandeentreprcnadcr under S~ Bygg AB,svik, Cesar Nord etc åt Lindöböcks bygg och KV
Bergsund som avser en totalentreprenad åt byggnadsfirman ViktorHanson AB. E)essa arbeten ber~
avslutas under år 2022.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Några av våra ramavtal har löpt ut redan under 2019 och 2020 men pga pandemin har vi. erhållit
förl&gningar i vöntan på att pandemin skulle klinga av. Under 2021 giek völdigt många ramavtal ut
samtidigt för offentlig'upphandling och vi har nu erhållit flera nya ramavtal som löper under 2+1+1 år.

2021
64 552

8 003
76
12

2020
60 166

6 165
77
10



Belopp vid Årets ingAng
Disposition enligt beslnt av
Arets ÅrsstKIlltnK
Arets resnltat

Wlopp vid Årets utgkng

-4 812 129

6 335 623

63N 023

PÄKSlag tillVillsfdlsposlfioll
Styrelsen SreslAr att tillSrfogande stAende vinstmedel (kronor):



Rörelsens kostnader
HSMelsvaror
Ävri~externa kostnader
PefscnalknstMc1er

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immaterieHa anl~ingstillgAngar



36() 56l
366 561

366 5%

Eol'ifflstigrr
fdrdlfÅlgCl'undtordri~m

Aktuella skattefordringar
Gvrlga fordringar
Upparbetad men ej fakturerad intalet
F6rutbetaida kostnader och upplupna inthkter



1Ã 9
1ti0 NO

Kertfristlga skulder
L,everantersskulder
Skulder tillkoncemfdretag
Avl'iga skulder
Upplupna kuststader och fdrutbetalda lukter
Summa kortfristiga skulder

36 467 M1



Arsredovllsningen upprättas Nr årsta gången ll enhghet med 8FNAR 2012:1 Arsredovlsning och
konee~edovisning 3). övergången har g orts enlig föreskr@erna i K3. För att möjliggöra menings&11

j~&re]lse med Nregående år har samtliga poster i resultatr~ingen, balansr~ingen, kassaAödesanalys
samt noter roats om Sr jMSrells~et,

laNktsredovisning
Intäkter har tagits upp tiH verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas ooh redovisas i den

omfamning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkt~a
kan beräknas på, ett tillNrlitligtsätt.

1MtooBLSNtnlngen per I Årelsegren
Försäljrnng inom Sverige, 25 '/o moms

Försäljning inom byggsektorn, omvänd skattskyldighet moms



Not 3 Arvode tillrevisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bo&oringen samt styrelsens och
verkstaHande direktörens förvaltning„övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att
utSra samt rådgivning eller annat biträde som Qranleds av i~gelser vid sådan granskning eller
genomfÄrandet av sådana ovfiga arbetsuppgifter.

97 490
97 496

171 GM
1 991 637
2 162 6N



737 503

/37 %3

Not 7 Avdra långfristiga vii*rdepsppn sime4@v

1 500 000
-1 %0 000

9

2M6-l2-3l

3 500000



10 (12)

l0 M0
9 847 365
9 857 395

För slag tillvinstdispesitiom
Styrelsen füresl& aN tiH förfogande stående vinsMedel:

2021-12-M

l 066 M6

2829-12-31

l M0M6
0



4 666 666
f 6(8 900
J 666 666

Not Väsentliga händelser efter räkenskapsårets sint
Vi har särskilt betat hur effekterna av Covid- l9 utbrottet kan komma att påverka bolagets framtida
utveckling och som kan påverka den fmansieHa rapporteringen framåt. Vi bedömer att påverkan på bolaget
åf begränsad.



Vvonne Phpsdoponlon

Anders 1ngvar Eri&son
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Uttalanden
Utöver vär vision sv Arsredmisningen har vi även utfört en revision av styreisens och verkställande direktörens
förvaltning för Uni-vant rör AB för är 2025 samt sv förslaget tilldisposittoner beträffande boisgets vinst eller
förlust.

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

Grttnd för uttalanden

Vi har utfört nsvisionen enligt god revisionssed i Sverige. Värt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhällande täl Uni-vant rör ÄB enägt god revisorssed i Sverige och har i

övrigt fullgjortväirt yrkesetiska ansvar eniigt d~a krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamälsenliga som grund för vära uttalanden.

Styrelsens eeh verksNIIande dlmktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget äll dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
tillutdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer pä, storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, Iikviditetoch stääning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av &@ge@ angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fo@öpande bedöma bolagets ekonomisks situaäon, och stt tillse att bolagets organisation är utformad
sä att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angeiägenheter i övrigt kontrolleras pä ett
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjeroch
anvisningar och bland annat vidta de Atgärder som är nödvändiga för att bolagets bokfödng ska fullgöras i
överensstämmelse med iag och för att medelsförvaltningen ska skötas pä ett betryggande sätt.

Reviserns ansvar
Värt mäl beträffande revisionen ev förvaltningen, och därmed värt uMande om snava~hat, är att inhämta
revisionsbevis för att med sn rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om nägon styrelseledamot silar vanställande
direktören i nägot väsentligt avseende:

företagit nägon ätgärd eller porl siig skyldig Nl neon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget

pä nägot annat sätt handlat i strid med aldiebolagslagen, ärsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Värt mäl beträffande revisionen av förslaget tilldispositioner av bolagets vinst silar förlust, cch därmed vM
uttalande om detta, är att med nmllg grad av sakerhet bedöma om förslaget ar förenlig fned aktlebolagslagen,

Rimiig säkerhet är en hög grad ev säkerhet„men ingen garanä för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka Atgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskykfighet mot bolaget, eller att ett förslag tilldispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt
med aktiebolagslegen.

En ytterligare beskrivning sv värt ansvar för revisionen av förvaltningen riinns pä Revis~inspektlonens
vvebbplsts: ~.revisorsinspekttonen.se/revisomsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.



Marcus Pettersson

AuMolIseracl revlser



'All boiagsstämmen i Uni-vant rör AB, oig.nr 556665-6889

Vi har utfört en revision av Arsredovisningen för Uni-vant rör AB för Ar 2621.

Enligt vär uppfattning har Arsredovisningen upprättats i enlighet med Arsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Uni-vant rör ABs finansiella ställning per den 31 december 2621 och av
dess flnansieila resultat för Aret enligt Arsredovisningslagen. Pörvaltningsberättelsen är förenlig med
Arsredovlsnlngens övnga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträknlngen och balansräkningen för Uni-vant rör AB.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sveri~. Värt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende I förhäilande till
Uni-vant rör AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjortvärt yrkesetiska ansvar enligt dessa Mv.
Vi anser att de revisionsbevis vl har inhämtat är'illräckliga och ändamälsenliga som grund för vAra u&landen.

ivrig upplysning
Revisionen av Arsredovisningen för r5kenskapsäret 2626 her utförts av en annan revisor som lämnat en
revisionsberättelse daterad 27 apnl 2621 med omodifierade uttalanden i Rapport om Ärsredovisnlngen,

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Get är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att Arsredovisningen upprättas och ett den ger
en rättvisande bild eniigt Arsredovisningslagen, Styrelsen och verkställande direktöien ansvarar även för den
interna kontroll som de bedöiner är nödvändig för att upprätta en Arsredovisning som inte innehäiier nägra
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pä oegentligheter elier misstag.

Vid upprättandet av Arsredovisningen ansvarar sllyrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets förmäga att fortsätta verksamheten. t3e upplyser, när sä är tiliämpligt, om förhällanden som kan päverka

föregen att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt dritt, Antagandet om foWatt d&
tillämpas dock Inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med
verksamheten eller inte hsr nägot realistiskt alternativ tiliatt göra nägot ev detta.

Vära mäl är att uppnä en rimlig grad av säkerhet om huruvida Arsredovisningen som halhet inte innehäller nägra
väsentiiga felaktigheter, vare sig dessa beror pä oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberätteise
som innehäiler väre uttaianden. Rimllg säkerhet 5r en hög grad av säkerhet, men är ingen garanä för att en
revision som utförs eniigt I SA och god revisionssed i Sverige aätid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en säden finns. Felaktigheter kan uppstä pä grund av oegentligheter eller misstag cch anses vara väsentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förv5ntas päverka de ekonomiska beslut som anv5ndare fe&rmed
grund I Afsredovlsnlngen.

En +artigare beskrivning av värt ansvar för revisionen av Arsredovisningen finns pä Revisorsinspektionens
vvebbpiats: ~.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.



Utöver vär revision av Arsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verksNlhnde direktörens
förvaltning för Unl-vant rör AB för Ar 2921 samt av försiaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust.

Vi tillstyrker att boiagsstämman disponerar tdnsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direldören ansvarsf%et för räkenskapsäret

Gmnd för upplanden
Vi har utfört revisionen eniigt god revisio~ed i Sverige. VArtansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhNIande äll Uni-vant rör AB eniigt god reviso~ed i Sve~e och har i

övrigt fullgjortvärt yrkesetiska ansvar eniligt d~a krav,

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckäga och ändamNsenliga som grund för vära uttalanden.

8@relsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget äll dispositioner beträffande bolagets vinst eäer förlust, Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en tömning av om utdeiningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och dsker ställer pä storleken av bolagets egna kapi&,
konsoädedngsbehov, likviditetoch stäilning 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 organisaäon är utformad
sä att bokföringen, medeisförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt konbolleras pA ett
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt s~isens riktlinjeroch
anvisningar och blland annat vidta de Ngärder som är nödvändiga för att boiagets bokfö~g ska fuiigöras i

överensstämmelse med lag och för att medeisförvaltningen ska skötas pA ett betryggande sätt

VArtmN beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed värt uttalande om ansvarsfrihet„är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om nägon styrelseledamot eller verkställande
direktören i nägot väsentägt avseende:

företagit nägon Ngärd elier gjort sig skyldig till nägon försummelse som kan föranleda ersättningngldighet
mot bolaget

pä nägot annat sätt handlat i strid med aÃebolagsiagen, Arsredovisningslagen eller bola~rd6ngen.

VArt fnAI bluffande revisionen av förslaget äll dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och clärmed värt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med akäebolagslagen.

Rimiig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för stt en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka Atgärder elier försummelser som ksn föranleda
ersä&ingsskyldighet mot boiaget, eller a@ ett förslag äll dispositioner av bolagets vinst eller förtust ilnte är förenligt
med aktlebolagsl egen.

En ärligare besknvnlng av värt ansvar för revisionen av förvaltningen änne pä Revlsorslnspektlonens
webbplats: ~.revlsorsinspektlonen.selrevisomsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den dag som framgär av vär elektroniska signatur
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