
ÅnsRED ovrsNrNG
IOr

Logistea AB (pubt)
Org.nr. 559098-0909

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning tör räkenskapsåret 2020-07-01-
2020-12-31

Innehåll Sida

- ftirvaltningsberättelse
- resultaträkning
- balansräkning
- kassaflödesanalys
- noter
- underskrifter

2
4
5

7

8

t0



Logistea AB (pubt)
Org.nr. 559098-0909

F öRvALTNINGSBEn,irrnr,sn

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten
Logistea AB är under aweckling, en process som påbörjades när Logistea AB (publ) under hösten 2019 beslutade att
undersöka förutsättningarna för en ftirsäljning av Logisteas fastighet, Landskrona Ö4a t:ZO.
Den20 oktober 2020 tecknades ett villkorat avtal om ftirsäljningen med fastighetsfonder rådgivna av Blackstone som
köpare, där försäljningen fick formen av en avyttring av Logisteas fastighetsägande dotterbolag, Logistea PropCo AB.
Försäljningen godkändes av extra bolagsstämma i Logistea den23 oktober 2020,varefter försäljningen slutftiides den
30 november 2020.
Efter genomförd ftirsäljning har Logistea AB ingen kvarvarande verksamhet och Styrelsen verkar nu för att Logistea
awecklas på det ftir Logistea och aktieägarna mest ftirdelaktiga sättet genom att Logisteas tillgångar skall skiftas ut till
aktieägarna.
För att påskynda awecklingen av Logistea avhölls en extra bolagsstämma den 4 december 2}2},varvidlogisteas
räkenskapsår ändrades från brutet räkenskapsår till kalenderar, innebåirande att räkenskapsåret ftirkortades och löpte ut
per den 3 I december 2020. Styrelsens avsikt med ändringen av riikenskapsåret var att snabbare kunna upprätta en
årsredovisning för gågna verksamhetsåret. En årsstiimma i Logistea AB äger rum den l0 mars 2021.
På årsstämman kommer frågan om en utskiftning av Logisteas tillgångar och aweckling av bolaget genom frivillig
likvidation att behandlas. Styrelsen föreslår att årsstämmanfattar beslut om en kapitalöverföring om 130,68 kronor per
aktie genom ett s.k. automatiskt inlösenförfarande att genomftiras efter årsstämman. Därefter kommer en
lik-vidationsprocess att initieras och när denna avslutats kommer återståede kapital att överföras till aktieägarna..
Efter att försäljningen av fastigheten blivit genomförd bedriver Logistea inte längre någon aftirsverksamhet enligt
noteringskraven på Nasdaq First North Growth Market ("First North"). Styrelsen i Logistea avser därför även föreslå
årsstiimman att Logisteas aktie ska avnoteras från First North.

För mer information se www.logistea.se.

Företagets säte är Stockholm.

Flerårsjämförelse*

Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

2020
352 24s

t74 254 686
403 968 139

98,29

2019/2020
838 698

5 512 699
240 364 7tt

97,55

2018/2019
822 774

6 766 876
256 555 680

97,65

2017t2018
806 772

7 068 522
279 022297

97,gg

*Defrnitioner av nyckeltal, se noter

Väsentliga händelser och kommentarer till utvecklingen
För att påskynda avvecklingen av Logistea har en extra bolagsstämma avhållits den 4 december 2020, som åindrat
Logisteas räkenskapsår från brutet räkenskapsår till kalenderår, innebärande att räkenskapsåret förkortades och löpte ut
per den 3 I december 2020. Styrelsens avsikt med ändringen av räkenskapsåret var att snabbare kunna upprätta en
årsredovisning och att Logistea därmed kan avhålla en årsstämma den l0 mars 2021.

På årsstämman kommer även frågan om en utskiftning av Logisteas tillgångar och avveckling av bolaget genom
frivillig likvidation att behandlas. Efter att försäljningen av fastigheten blivit genomftird bedriver Logistea inte längre
någon affåirsverksamhet enligt noteringskraven på Nasdaq First North Growth Market ("First North"). Styrelsen i r*./
Logistea avser därftir även föreslå årsstämman att Logisteas aktie ska avnoteras från First North. U) f
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Logistea AB (publ)
Org.nr. 559098-0909

Förändringar i eget kapital

Belopp vid årets ingång
Resultatdisp. enl. beslut av
årsstä'mma:
Utdelning till aktieägare
Årets vinst

Belopp vid årets utgång

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsståimmans förfogande står
balanserad vinst
årets vinst

Styrelsen ftireslår att
Kapitalöverftiring till aktieägare*
i ny räkning överfiires

Övrigt bundet
Aktiekapital egetkapital

3 000 000 0

Övrigt fritt
eget kapital
224 985 047

6 510 280
-ll 280 000

Årets
resultat

6 510 280

-6 510 280

173 533 09s

Summa fritt
eget kapital
231 495 327

0

-11 280 000
173 533 09s

3 000 000 0 220 215 327 t73 533 095 393 748 422

220 215 327
173 533 095
393 748 422

392 040 000
I 708 422

393 748 422

*) Styrelsen ftireslår att kapitalöverföring till aktieägare sker genom ett så kallat automatiskt inlösenf(irfarande. Ett
automatiskt inlösenfiirfarande innefattar en ökning av aktiekapitalet via en fondemission samt en minskning av
aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna. Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om kapitalöverföring till
aktieägarna via,

Fondemission om297 000 000 kronor varigenom aktiekapitalet ökar till 300 000 000 kronor.

Minskning av aktiekapitalet med 297 000 000 kronor samt genom återbetalning av totalt 95 040 000 kronor,
motsvarande 0,32 kronor per inlösenaktie (1,32 kronor per inlösenaktie utbetalas således totalt varav I krona avser
återbetalning av aktiens kvotvärde och 0,32 kronor avser värdeöverfdring i form av återbetalning till aktieägarna).
Varje befintlig aktie ger nittionio inlösenaktier som löses in. Nittionio multiplicerat med 1,32 kronor ger 130,68 kronor
per befintlig aktie, vilket överftirs till aktieägarna genom inlösenförfarandet. När likvidationsprocessen avslutats
kommer återstående kapital att överftiras till aktieägarna.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterf(iljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

fi{
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Logistea AB (pubt)
Org.nr. 559098-0909

RESULTATRIiKNING

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Råinteintäkter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
Avsättning till periodiseringsfond
Förtindring av övriga obeskattade reserver

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

Årets resultat

Not
2020-07-01
2020-12-31

352 245
352 245

-925 586
-132 252

-l 057 838

-705 593

172 6t2 593
2 349 207

-1521
174 960 279

174254 686

-435 000
0

-435 000

t73 819 686

-286 s9l

173 533 095

2019-07-01
2020-06-30

838 698
838 698

-l 562 893
-264 5042

J

-t 827 397

-988 699

0
6 504 219

-2 82t
6 501 398

5 512 699

0
I 000 000

4

I 000 000

6 512 699

-2 419

6 510 280

w
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Logistea AB (publ)
Org.nr. 559098-0909

BALANSRAKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgån gar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernforetag
Fordringar hos koncernföretag
Uppskjuten skattefordran

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernftiretag
Aktuell skattefordran
Öwiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intakter

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMATILLGÅNGAR

2020-t2-31 2020-06-30

17 470000
198 431 333

4 670

Not

0
0
0

5

6

0

0

2t5 906 003

215 906 003

0
0

287 030
56 699

24 046 587
28 103

57 989
128 459

343 729

403 624 410

24261 138

260229
403 624 410

403 968 139

403 968 139

260229

24 521 367

240 427 "W
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Logistea AB (publ)
Org.nr. 559098-0909

BALANSRIiKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver
Summa obeskattade reserver

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuell skaffeskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not
2020-12-3t

3 000 000

2020-06-30

3 000 000
3 000 000

220 215 327
173 s33 09s

3 000 000

224 98s 048
6 510 280

393 748 422 231 495 328

396 748 422

435 000

234 495 328

0
435 000 0

336 7s8
247 03t

5 754 036
446 892

l5 000
0

5 650 000
267 042

6 784 717

403 968 139

5 932 042

240 427 370

qt
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Logistea AB (publ)
Org.nr. 559098-0909

KASSAFLÖUNSANAT,YS

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Erlagd ränta

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före ftirändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från föråndringar av rörelsekapital
Minskning(+ytikningO av fordringar
MinskningO/ökning(+) av kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Försäljning av andelar i koncernföretag
Årets amorteringar från koncernföretag

Kassafl öde från investeringsverksam heten

Finansieringsverksam heten
Utbetald utdelning

Kassafl öde från finansieringsverksam heten

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

Not
2020-07-01
2020-12-31

-705 593
-152t

2019-07-01
2020-06-30

-988 699
-2 821

-707 lt4

26 5s3 64s
-5 3s6 276

-99t 520

945 255
-78 590

5

6

20 490 255

190 082 593
198 431 333

-124 855

0
2l 850 000

388 513 926

-5 640 000

21 850 000

-22 560 000

-5 640 000

403 364 l8r
260 229

-22 560 000

-834 855
I 095 084

403 624 4t0 229 t
6N

260
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Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:l Årsredovisning och
koncemredovisning.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Som framgår av förvaltningsberättelsen har Bolaget under året avythat dotterbolagsinnehavet och per 3 I
december ftireligger ingen koncern.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beriiknas inflyta.

Qvriga tillgångaa avsrittningar och skulder
Ovriga tillgångar, avsättningar och skulder har v?irderats till anskaffningsviirden om inget annat anges nedan.

Intc)ktsredovisning
lnkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar
därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid
leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del
av tidigare riikenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på
balansdagen.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2 Medelantal anställda 2020 2019/2020

Medeluntul anstitlldu
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Logistea AB (pubt)
Org.nr. 559098-0909

NOTER

Not I

Medelantal anställda har varit
varav män

Not 3 Resultat från andelar i koncernftiretag

Resultat försäljning dotterbolag

1,00
1,00

,00
1,00

2019/2020

0

I

2020

t72 612 593
172 6t2 593 0

c
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Logistea AB (publ)
Org.nr. 559098-0909

NOTER

Not 4 Skatt på årets resultat

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

Avstömning av effektiv skatt
Resultat före skatt

Skattekostnad 2 l,40Yo (2 1,40%)

Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intakter
Koncernkvittning räntor
Underskottsavdrag som nyttjas i år
Förändring Uppskjuten skatt
Summa

Not 5 Andelar i koncernfiiretag

Ingående anskaffiringsvåirde
Ovillkorade aktieägartillskott
Förs äljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffiringsvåirden

Ingående nedskrivningar
Försälj ningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat våirde

Not 6 Fordringar hos koncernftiretag

Ingående anskaffiringsvärde
Amorteringar
Utgående ackumulerade anskaffrringsvärden
Utgående redovisat värde

2020

-281921
-4 670

2019/2020

0
-2 4t9

-286 591

173 819 686

-37 t97 4t3

-25
36 9t0 847

0
4 670

-4 670

-2 4t9

6 512 699

-t 393 718

-5

0
I 391 304

2 419
-2 419

-286 59t

2020-12-31

27 470000
t6 700 000

-441',70 000

-2 419

2020-06-30

27 470 000
0

0

-10 000 000
l0 000 000

27 470 000

-10 000 000
0

0 -10 000 000
0

2020-12-31

t98 431 333
-198 431 333

t7 470 000

2020-06-30

230 281 333
-31 850 000

0 198 431 333
0 198 431 333

Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Med avstämningsdag den 12 januari 2021 lämnade bolaget en utdelning om 1,88 kronor per aktie.

Not 8 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

ffi{
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LogisteaAB (publ)
Org.nr. 559098-0909

Stockholm 2021-02-12

Christer

Vår revisionsberättelse har lämnats den //*a^u,i

direktör

2021
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lnazars

REVISIONSBERATTBLSE

Till bolagsstämman i Logistea AB (publ)
Org.nr. 559098-0909

Rapport om årsrcdovisningcn

Uttalanden

Vi har utfört cn rcvision av årsredovisningcn för Logistca AB
(publ) lör räkcnskapsårct 2020-07-01 -- 2020-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsrcdovisningon upprättats i enlighct
mcd ånrcdovisningslagen och gor en i alla väscntliga avscendcn
rätl.visandc bild av Logistca AB (publ)s finansiclla ställning pcr dcn
3l dcccmbcr 2020 och av dcss finansiclla rcsultat och kassaflödc
för året enli gt årsrcdovisningslagcn. F'örvaltningsbcrättclscn är
förcnlig med årsrcdovisningens övriga dclar.

Vi tillstyrkcr där[ör att bolagsstämman fastställsr rosultaträkningcn
och balansräkningen.

Grundför ultalanden

Vi har utfört rcvisioncn enligt Intcmational Standards on Auditing
(ISA) och god rcvisionsscd i Svcrigc. Vårt ansvar enligt dcssa
standarder beskrivs närmarc i avsnittct "Revisoms ansvar". Vi är
oberoendc i förhållandc till I-ogistea AB (publ) enligt god
rcvisonscd i Sverige och har i övrigt ful'lgjort vårt yrkcsotiska
ansvar cnligt dessa krav.

Vi anscr att dc rcvisionsbovis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålscnliga som grund för våra ul.talandcn.

S tyr e ls e ns o c h v erks tällande dir ektör e ns ans v ar
Dct är styrclscn och vcrkställande direktören som har ansvarct för
att årsredovisningcn upprättas och att dcn ger en rättvisande bild
enligt årsrcdovisningslagcn. Styrolsen och vcrkställande dircktörcn
ansvarar ävcn för don intcma kontroll som dc bodömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som intc innchållcr
några väsentliga fclaktighctcr, varc sig dessa beror på
ocgcntli ghetcr eller misstag.

Vid upprättandct av årsrcdovisningcn ansvarar styrelscn och
verkställandc dircktörcn för bcdömningen av bolagcts förmåga att
lortsätta vcrksamhctcn. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållandcn som kan påvcrka förmågan att fortsätta vcrksamhcten
och att använda antagandct om fo(satt drift. Antagandet om fortsatt
drift t'illämpas dock inte om styrclscn och vcrkställande direktören
avscr atl. likvidcra bolaget, upphöra mcd vcrksamhctcn cllcr intc har
något realistiskt altcmativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå cn rimlig grad av säkcrhet om huruvida
årsrcdovisningcn som helhet intc innchållcr några väscntliga
fclaktighcter, vare sig dcssa bcror på ocgcnt'lighctcr ellcr misstag,
och att lämna cn rcvisionsberättelse som innehållcr våra uttalandcn.
Rimlig säkerhct är cn hög grad av säkorhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs cnligt ISA och god rcvisionssed i Sverigc
alltid kommer att upptäcka cn väscntlig fclaktighet om en sådan
finns. Fclaktighctcr kan uppstå på grund av ocgcntlighctcr cllcr
misstag och anscs vara väsentliga om dc enskilt cllcr tillsammans
rimligcn kan förväntas påverka dc ckonomiska bcslut. som
användarc fattar mcd grund i årsredovisningcn.

Som dcl av cn rcvision cnligt ISA användcr vi profcssioncllt.
omdömc och har cn profcssioncllt skcptisk inställning undcr hcla
revisi oncn. f)ossutom :

. idcntificrar och bcdömcr vi riskcma för väscntliga fclaktighctcr i
årsrcdovisningcn, varc sig dcssa bcror på ocgcnl.lighctcr cllcr
misstag, utlormar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
dqssa riskcr och inhämtar rcvisionsbcvis som är tillräckliga och
ändamålscnliga för att utgöra cn grund för våra uttalandcn. Riskcn
för att intc upptäcka cn väscntlig fclaktighct till följd av
ocgcntlighctcr är högrc än för cn väscntlig fclaktighct som bcror på
misstag, cftcrsom ocgcntlighctcr kan inncfatta agcrandc i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utclämnandcn, fclaktig information cllcr
åsidosättandc av intem kontroll.

. skaffar vi oss cn förståc'lse av dcn del av bo'lagots interna kontroll
som har bctydclsc för vår rcvision för att utforma
granskningsåtgärdcr som är lämpliga med hänsyn till
omslåndighetema, men inte för att uttala oss om sffcktiviteten i dcn
intcma kontrollen.

. utvärdcrar vi lämplighctcn i dc rcdovisningsprincipcr som
används och rimlighcten i styrclscns och vcrkställandc dircktörcns
uppskattningar i rcdovisningcn och tillhörandc upplysningar.

. drar vi en slutsats om lämplighetcn i att styrclscn och
vcrkställandc diroktörcn använder antagandet om fortsatt drilt vid
upprättandct av årsrcdovisningcn. Vi drar också cn slutsats, mcd
grund i dc inhämtadc rcvisionsbcviscn, om huruvida det finns
någon väscnt'lig osäkcrhctsfaktor som avscr sådana händclscr cllcr
förhållandcn som kan lcda till betydandc tvivel om bolagcts
förmåga att fortsätta vcrksamhcten, Om vi drar slutsatscn att dct
finns en väscntlig osäkcrhctsfaktor, måste vi i revisionsberättclscn
fästa uppmärksamhctcn på upplysningama i årsrcdovisningcn om
den väsentliga osäkerhctsfaktom sllcr, om sådana upplysningar är
otil lräckli ga, modi fi cra uttalandcI om årsrcdovisningcn. Våra
slutsatserbascras på dc revisionsbevis som inhämtas fram till
datumct för rcvisionsberättclscn. Dock kan framtida händclscr cllcr
förhållandcn göra att ctt bolag intc längrc kan fortsäl.ta
vt:rksamhetcn.

. utvärdcrar vi den övcrgripandc prcscntationcn, strukturcn och
innehållet i årsrcdovisningen, däribland upplysningama, och om
årsredovisningcn åtcrger de undcrliggandc iransaktioncrna och
hiindclscma på ctt sätt som gcr cn rättvisandc bild.

Vi måste informcra styrelsen om bland annat rcvisioncns planeradc
omlattning och inriktning samt tidpunkten för dcn. Vi måstc också
inlormcra om betydclscfulla iakttagclscr undcr revisioncn,
däribland dc cvcntuclla bctydandc bristcr i dcn intcrna kontrollsn
som vi idcntifierat.

PRAXITY-
1 (2)

Empow€rinB Buslness Globolly



lnazars

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utövcr vår revision av årsrcdovisningen har vi ävcn utfört en
rcvision av styrclscns och vcrkställandc dircktörens förvaltning för
Logistca AB (publ) för räkcnskapsårcL2O2O-O7,Ol -- 2020-12-3I
samt av förslaget till dispositioncrbcträffandc bolagcts vinst eller
förlust.

Vi tillsryrkcr att bolagsstämman disponcrar vinstcn enligt förslagct i
förvaltningsberättclscn och bcviljar styrclscns lcdamöter och
vcrkställandc dircktöron ansvarsfrihct för räkenskapsårct.

Grundför utlahnden
Vi har utfört rcvisioncn cnligt- god rcvisionsscd i Sverigc. Vårt
ansvar cnligt dcnna beskrivs närmare i avsnittct "Revisoms ansvar".
Vi är obcroende i törhållandc till I.ogistea AB (publ) cnligt god
rcvisorssod i Svcrigc och har i övrigt fullgjort vårt yrkcsctiska
ansvar onligt dcssa krav.

Vi anscr ati dc rcvisionsbcvis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålscnliga som grund [ör våra uttalandcn.

Slyrelsens och verlcliillande direktörens ansvar
Det är styrclscn som har ansvarct för förslagct till dispositioncr
bcträffande bolagcts vinst ellcr förlust. Vid förslag till utdclning
inncfattar detta bland annat cn bcdömning av om utdelningen
försvarlig med hänsyn till dc krav som bolagets
omfattning och riskcr ställer på storlckcn av bolagcts egna
konsolidcringsbehov, likviditct och ställning i övrigt.

Styrclsen ansvarar för bolagcLs organisation och förvaltningen av
bolageus angclägcnhctcr. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bcdöma bolagets ekonomiska situation och att tillsc att.

bolagets organisation är utlormad så att bokföringcn,
mcdelsförvaltningcn och bolagets ekonomiska angclägcnhetcr i

övrigt kontrollcras på ett betryggande sätt. Verkställandc dircktörcn
ska sköta dcn löpandc förvaltningcn cnligt styrelsens riktlinjcr och
anvisningar och bland annat vidta dc åtgärder som är nödvändiga
för att bolagets bokföring ska fullgöras i övcrcnsstämmclse med lag
och för att medclsförvaltningcn ska sköta.s på ctt bctryggandc sätr.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffandc rcvisioncn av föwaltningcn, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihct, är att inhämta rcvisionsbcvis för att med
en rimlig grad av säkcrhet kunna bcdöma om någon styrclsclcdamol.
eller verkställandc direktören i något väscntligt avsecnde:

. företagit någon åtgärd ellcr gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget,
cllcr
. på något annat sätt handlat i strid mcd akticbolagslagcn,
årsrcdovisningslagen cllcr bolagsordningen.

Vårt mål beträffandc rcvisionen av lörslagct till dispositioncr av
bolagcts vinst cller förlust, och därmed vårt uttalandc om dctta, är
att med rimlig grad av säkcrhct bedöma om förslagct är förcnligt
mcd aktiebolagslagcn.

Rimlig säkerhet är cn hög grad av säkerhct, men ingcn garanti för
att cn rcvision som utförs cnligt god revisionssed i Sverigc alltid
kommcr att upptäcka åtgärder ellcr försummelscr som kan
föranleda ersättningssky'ldighct mot bolaget, cllcr att ctt förslag till
dispositioner av bolagcts vinst eller förlust intc är förcnligt med
akticbolagslagcn.

Som cn dcl av cn rcvision cnligt god rcvisionsscd i Svcrigc
användcr vi professioncllt omdömc och har cn profcssionollt
skcptisk inställning undcr hcla rcvisioncn. Granskningcn av
förvaltningcn och förslagct till dispositioner av bolagels vinst cllcr
förlus{. grundar sig främst på rcvisioncn av räkcnskapema. Vilka
tillkommandc granskningsåtgärdcr som utförs bascras på vår
profcssionclla bcdömning mcd utgångspunkt i risk och väscntlighct.
Det inncbär att vi fokuserar granskningcn på sådana åtgärdcr,
områdcn och lörhållanden som är väscntliga för vcrksamhctcn och
där avstcg och övcrträdclscr skullc ha särskild bctydelsc för
bolagcts situation. Vi går igcnom och prövar fattade beslut,
beslutsundcrlag, vidtagna åtgärdcr och andra förhållandcn som är
relcvanta för vårt uttalando om ansvarsfrihct. Som undcrlag för vårt
uttalandc om styrclscns förslag till dispositioner beträffandc
bolagct-s vinst cllcr förlust har vi granskat styrclscns motivcrado
yttrandc samt ctt urval av undcrlagcn för dctta för att kunna bcdöma
om förslagct är lörcnligt mcd aktiebolagslagcn.
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