ÅRSREDOVISNING
för
Centrecourt AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 2021-12-31
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Verksamheten
Centrecourt AB arbetar för att skapa värden för entreprenörer, investerare och Centrecourt AB´ s aktieägare genom
aktivt arbete med verksamhetsutveckling och kapitalförsörjning i innovativa tillväxtföretag.
Centrecourt har från starten 1995 varit positionerat som ett entreprenörsdrivet, innovativt Venture Capital bolag med
fokus på tillväxtföretag. Förutom avkastningen på investerat kapital i sina intressebolag och övriga innehav, tillförs
Centrecourt AB intäkter genom konsultinsatser.
Företagets säte är Stockholm.
Flerårsjämförelse*

Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster
Res. i % av nettoomsättningen
Balansomslutning
Soliditet (%)

2021
112
-1 706
-1 523,9
5 101
21,0

2020
830
754
90,8
4 275
64,9

2019
1 072
87
8,1
5 295
38,2

2018
421
-2 021
-479,9
5 189
37,3

2017
6 041
781
12,9
7 497
52,8

*Definitioner av nyckeltal, se noter
Ägarförhållanden
Av aktierna i Centrecourt AB äger Thomas Flinck 20,2 % och Bropelaren Invest II AB 15 %. Resterande 64,8 % ägs av
ca 400 aktieägare.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Compodium, där Centrecourt är delägare, har genomfört en IPO i samarbete med fondkommissionären Redeye. Aktien
finns nu listad på Nasdaq First North. Compodium, som arbetar med digital, har baserat på SAAS-tjänsten Vidique haft
en god tillväxt under året.
Övrigt
Information om respektive delägda bolags verksamhet presenteras på Centrecourts AB:s hemsida, samt i
förekommande fall via länk till respektive bolags hemsida.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.
Resultat och finansiell ställning
Rörelseintäkterna under 2021 uppgick till 112 (830) KSEK. Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till
022 (-803) KSEK och nettoresultat efter förändringar i värderegleringsreserv uppgick till - 1706 (754) KSEK.
Disponibla likvida medel inklusive checkkredit (kreditlimit 500 KSEK) uppgick till 350 (185) KSEK.
Justerat eget kapital uppgick till 1 069 (2 775) KSEK. Soliditeten uppgick till 21 (64,9) %.
Styrelsen har analyserat värderingen av de olika innehaven och beslutat om en nedskrivning av innehavens värde via
justering av värderegleringsreserven med – 118 (61) KSEK.
Centrecourt har en redovisningsmetod som innebär att innehav i olika bolag aldrig får tas upp till ett högre värde i
balansräkningen än till anskaffningsvärdet.
Bolaget har ett skattemässigt ackumulerat förlustavdrag på drygt 37 MSEK.
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Beloppen i Flerårsjämförelse visas i
KSEK

Centrecourt AB (publ)
Org.nr. 556546-8864
Årsstämma
Vid årsstämman den 17 juni 2021 beslutades att genom omval välja Thomas Flinck, Sven Monthan och Mats
Jakobsson till styrelsemedlemmar.
Styrelsens arbete
Styrelsens kompetens och nätverk är viktiga beståndsdelar i Centrecourt AB´s verksamhet. Utöver protokollförda
styrelsemöten, har VD och styrelseledamöterna ytterligare regelbunden kontakt. VD har löpande informerat såväl
styrelsens ordförande som övriga ledamöter om utvecklingen i bolaget. Arbetsfördelningen mellan VD och styrelse
regleras i en särskild arbetsordning och VD-instruktion.
Förändringar i eget kapital

Belopp vid årets utgång

2 137 285

Övrigt fritt
eget kapital
-1 228 187

1 112 000

Resultatdisposition
Förslag till behandling av bolagets förlust
Till årsstämmans förfogande står
balanserad förlust
fri överkursfond
årets förlust
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

-66 187 145
65 712 519
-1 706 002
-2 180 628
-2 180 628
-2 180 628

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Årets Summa fritt
resultat eget kapital
753 561
-474 626

753 561

-753 561
-1 706 002

0
-1 706 002

-474 626

-1 706 002

-2 180 628
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Belopp vid årets ingång
Resultatdisp. enl. beslut av
årsstämma:
Årets förlust

Övrigt bundet
Aktiekapital eget kapital
2 137 285
1 112 000

Centrecourt AB (publ)
RESULTATRÄKNING

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

111 948
111 948

829 709
829 709

-1 133 851
-1 133 851

-1 632 620
-1 632 620

-1 021 903

-802 911

-82 612

-114 739

-592 045
150 000
-159 442
-684 099

192 358
1 485 602
-6 749
1 556 472

Resultat efter finansiella poster

-1 706 002

753 561

Årets resultat

-1 706 002

753 561

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning

Not

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt
styrda företag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

3
4
5
6
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Org.nr. 556546-8864

Centrecourt AB (publ)
Org.nr. 556546-8864

BALANSRÄKNING

Not

TILLGÅNGAR

2021-12-31

2020-12-31

32 127
94 052
4 243 333

114 739
64 052
2 987 222

594 031
4 963 543

912 908
4 078 921

4 963 543

4 078 921

0
92 600
43 588
136 188

65 000
93 286
36 295
194 581

1 235
1 235

1 235
1 235

137 423

195 816

5 100 966

4 274 737

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda
företag
Summa finansiella anläggningstillgångar

7
8
9
10

Summa anläggningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
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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Omsättningstillgångar

Centrecourt AB (publ)
Org.nr. 556546-8864

BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

2021-12-31

2020-12-31

2 137 285
1 112 000
3 249 285

2 137 285
1 112 000
3 249 285

65 712 519
-66 187 145
-1 706 002
-2 180 628

65 712 519
-66 940 706
753 561
-474 626

1 068 657

2 774 659

3 541 375
3 541 375

730 284
730 284

149 702
126 620
26 961
33 651
154 000
490 934

315 858
189 671
72 156
50 274
141 835
769 794

5 100 966

4 274 737

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Fri överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

Långfristiga skulder

11

Konvertibla lån
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Eget kapital

Centrecourt AB (publ)
Org.nr. 556546-8864

NOTER
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Nedskrivningar
Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvärde.
Överstiger tillgångens bokförda värde återvinningsvärdet skrivs tillgången ner till detta värde.
Återvinningsvärdet definieras som det högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet
definieras som nuvärdet av de uppskattade framtida betalningar som tillgången genererar. Nedskrivningar
redovisas över resultaträkningen.
Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del
av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på
balansdagen.
Not 2

Uppskattningar och bedömningar
Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar kommer sällan att
motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som kan komma att leda till risk för
väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder är främst värdering av intressebolagen.
Varje år prövas om det finns någon indikation på att tillgångars värde är lägre än det redovisade värdet. Finns
en indikation så beräknas tillgångens återvinningsvärde, vilket är det lägsta av tillgångens verkliga värde med
avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Noter till resultaträkningen
Not 3

Resultat från andelar i koncernföretag
Nedskrivningar
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2021

2020

-82 612
-82 612

-114 739
-114 739
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Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Centrecourt AB (publ)
Org.nr. 556546-8864

Not 4

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt
styrda företag
Utdelning
Realisationsresultat
Nedskrivningar
Återföring av nedskrivningar

Not 5

Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Försäljning optioner
Nedskrivning av kapitalandelslån

Not 6

Räntekostnader och liknande resultatposter
Övriga räntekostnader

Not 7

Andelar i koncernföretag
Företag
Organisationsnummer
Bropelaren Invest AB
556532-3911

Säte
Stockholm

Antal/Kap.
andel %
226 464
100,00%

Bropelaren Invest AB
Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde
Not 8

Fordringar hos koncernföretag
Ingående anskaffningsvärde
Tillkommande
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde
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2021

2020

285 000
-128 143
-897 022
148 120
-592 045

0
16 972
-38 424
213 810
192 358

2021

2020

50 000
100 000
150 000

0
1 485 602
1 485 602

2021

2020

159 442
159 442

6 749
6 749

2021-12-31

2020-12-31

Redovisat
värde
32 127

Redovisat
värde
114 739

32 127

114 739

2 423 940
2 423 940
-2 309 201
-82 612
-2 391 813
32 127

2 423 940
2 423 940
-2 194 462
-114 739
-2 309 201
114 739

2021-12-31

2020-12-31

64 052
30 000
94 052
94 052

59 052
5 000
64 052
64 052
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NOTER

Centrecourt AB (publ)
Org.nr. 556546-8864

Not 9

Andelar i intresseföretag och gemensamt
styrda företag

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar
Återförd nedskrivning
Omklassificeringar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde

4 662 327
1 515 348
-224 201
0
5 953 474
-1 675 105
148 120
0
-183 156
-1 710 141
4 243 333

4 673 221
1 000
-831 894
820 000
4 662 327
-1 030 491
213 810
-820 000
-38 424
-1 675 105
2 987 222

2021-12-31

2020-12-31

912 908
67 312
980 220
-386 189
-386 189
594 031

898 299
14 609
912 908
0
0
912 908

Not 11 Långfristiga skulder

2021-12-31

2020-12-31

Amortering efter 5 år

3 641 375

730 284

2021-12-31

2020-12-31

500 000

500 000

Not 10 Fordringar hos intresseföretag och
gemensamt styrda företag
Ingående anskaffningsvärde
Tillkommande
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 12 Ställda säkerheter
Företagsinteckningar
Not 13 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.
Not 14 Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
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NOTER

Centrecourt AB (publ)
Org.nr. 556546-8864

Stockholm

Thomas Flinck
Ordförande

Sven Monthan
Verkställande direktör

Mats Jakobsson

Vår revisionsberättelse har lämnats den

2022.
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Mazars AB
Mikael Fredstrand
Auktoriserad revisor

Sida 10 av 10

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering.
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Karl Thomas Flinck

Mats Bror Lennart Jakobsson

Ordförande
På uppdrag av: Mikael Fredstrand
Serienummer: 19480610xxxx

Styrelseledamot
På uppdrag av: Mikael Fredstrand
Serienummer: 19461221xxxx

IP: 80.216.xxx.xxx
2022-06-07 10:26:44 UTC

IP: 158.174.xxx.xxx
2022-06-07 13:19:06 UTC

Penneo
Penneo
dokumentnyckel:
dokumentnyckel:
ZFMFT-PNW18-E11DH-YGAKW-VX64H-EWT78
1EU0N-TEJ16-U71I5-DSO82-GITHX-U8Z25

Sven Herbert Monthan
Verkställande direktör
På uppdrag av: Mikael Fredstrand
Serienummer: 19500219xxxx

IP: 78.73.xxx.xxx
2022-06-09 11:53:04 UTC

Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.
Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo esignature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets
innehåll inte har ändrats.
Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering.
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

MIKAEL FREDSTRAND

Penneo dokumentnyckel: 1EU0N-TEJ16-U71I5-DSO82-GITHX-U8Z25

Revisor
Serienummer: 19611215xxxx
IP: 217.16.xxx.xxx
2022-06-10 06:42:48 UTC

Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.
Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo esignature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets
innehåll inte har ändrats.
Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

REVISIONSBERÄTTELSE

Rapport om årsredovisningen

ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Centrecourt AB
(publ) för år 2021.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Centrecourt AB (publ):s finansiella ställning
per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

•

Grund för 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 Centrecourt AB (publ)
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på 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.

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

•

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

•

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören 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 tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets 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 till
att göra något av detta.
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 på
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

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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Till bolagsstämman i Centrecourt AB (publ)
Org. nr 556546-8864

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
för Centrecourt AB (publ) för år 2021 samt av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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.

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Grund för 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 Centrecourt 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 våra uttalanden.
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 verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Vår revisionsberättelse har lämnats i Stockholm den dag som
framgår av vår elektroniska underskrift.

Mazars AB

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. 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.

Mikael Fredstrand
Auktoriserad revisor

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, 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.
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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.
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