
 

Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Misen Energy AB (publ.), org.nr 556526-3968 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Inga uttalanden görs  

Vi har haft i uppdrag att utföra en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Misen Energy AB 
(publ.) för år 2016. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 2-65 i detta dokument. 

Vi avstår från att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen. På grund av att det förhållande som 
beskrivs i avsnittet Grund för uttalanden i vår rapport är så betydelsefullt, har vi inte kunnat inhämta tillräckliga 
och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för ett revisionsuttalande avseende årsredovisningen och 
koncernredovisningen. 

Grund för uttalanden 

Koncernens verksamhet bedrivs i allt väsentligt genom samarbetsprojektet (”Joint Activity” eller ”JA”) mellan 
PJSC Ukrgazvydobuvannya, LLC Karpatygaz och Misen Enterprises AB vilket regleras i JAA No 3 daterat den 10 
juni 2002. 

Som framgår av förvaltningsberättelsen är koncernen för närvarande föremål för flertalet väsentliga juridiska 
processer som följd av oenigheter mellan deltagarna i JA och som är av avgörande betydelse för koncernens 
fortsatta verksamhet. Dessa beskrivs i förvaltningsberättelsen under rubrikerna ”Skatt på utvinning av 
naturtillgångar”, ”PJSC Ukrgasvydobuvannya har påkallat skiljeförfarande”, ”Brottsutredning”, ”Begäran om 
interimistiska åtgärder inlämnad av Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz”, ”Försäljning av hydrokarboner”, 
samt ”Bolagets förväntade framtida utveckling och fortsatt drift”. 

JA står direkt eller indirekt för alla väsentliga intäkter och samtliga anläggningstillgångar. Med hänsyn till de 
flertalet betydelsefulla osäkerhetsfaktorer som finns i de juridiska processer som beskrivs under rubrikerna ovan 
samt de väsentliga osäkerhetsfaktorer som finns avseende koncernens möjlighet att fortsätta verksamheten har vi 
inte kunnat inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att bedöma om koncernens redovisade 
anläggningstillgångar om 541 212 TSEK, motsvarande ca 91% av koncernens tillgångar,  är korrekt värderade. 

Bedömningen av värdet på moderbolagets andelar i dotterbolaget Misen Enterprises AB som uppgår till 301 187 
TSEK, vilket motsvarar ca 92% av moderbolagets totala tillgångar och därmed representerar en avsevärd del av 
moderbolagets tillgångar, är också beroende av utvecklingen av de pågående juridiska processerna mellan 
deltagarna i JA. Med hänsyn till de flertalet betydelsefulla osäkerhetsfaktorerna avseende utvecklingen inom JA 
har vi inte kunnat inhämta tillräckliga och ändamålsenligt revisionsbevis avseende moderbolagets redovisade 
värde på Misen Enterprises AB. 

Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
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Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift 

Som framgår i avsnittet ”Bolagets förväntade framtida utveckling och fortsatt drift” hade JA vid utgången av 2016 
inte uppfyllt lånevillkoren för de finansiella skulderna. JA förhandlar för närvarande med banken om förlängning 
av krediten men vid datumet för denna revisionsberättelse har inte omstruktureringen av lånen godkänts av 
deltagarna i JA. Dessutom har JA sedan december 2016 haft problem med försäljningen av naturgas, 
gaskondensat, olja och gasol.   

Vidare framgår att JA som följd av den pågående undersökningen avseende kriminella handlingar som innefattar 
att Ukrainska staten beslagtagit JAs anläggningstillgångar, inte haft några intäkter sedan december 2016. 

Det framgår också att det kan komma att uppstå ett ytterligare finansieringsbehov avseende den löpande driften 
av de svenska bolagen under andra hälften av 2017 beroende av hur de skiljedomsprocesser som koncernen är 
inblandad i utvecklas. Vid avgivandet av denna årsredovisning är sådan finansiering inte säkrad.  

Eftersom finansiering för den kommande tolvmånadersperioden inte är säkrad finns väsentliga 
osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. I en 
situation där koncernens fortsatta drift inte längre kan förutsättas, föreligger risk för väsentliga 
nedskrivningsbehov av koncernens tillgångar liksom av moderbolagets bokförda värden på andelar i dotterbolag. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller 
koncernredovisningen, enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 
för bedömningen av bolagets och koncernens 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 än att göra något av 
detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. På grund av de förhållanden som beskrivs i avsnittet 
Grund för uttalanden kunde vi inte inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för våra 
uttalanden avseende denna årsredovisning och koncernredovisning. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Inget uttalande görs respektive uttalande 

Utöver det uppdrag vi har haft att utföra en revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Misen Energy AB (publ.) för år 2016 samt haft i uppdrag 
att utföra en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.  

Som en följd av de förhållanden som beskrivs i avsnittet Grund för uttalanden kan vi varken till- eller avstyrka att 
bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Som framgår av vår Rapport om årsredovisningen har vi inte kunnat inhämta tillräckliga revisionsbevis för att 
uttala oss om årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. 



 

 

 

 

Vi har utfört revisionen av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Misen 
Energy AB (publ.) 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 vårt uttalande. 

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 och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och 
koncernens 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 och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande 
sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 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. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsnämndens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är 
en del av revisionsberättelsen. 

Anmärkning 

Utan att det påverkar våra uttalanden så anmärker vi på att avdragen skatt och sociala avgifter inte alltid betalts i 
rätt tid.  

 

Göteborg den 12 april 2017 
PricewaterhouseCoopers AB 

Johan Palmgren 
Auktoriserad revisor 


