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Fastställelseintyg
Undertecknad verkställande direktör i Preservia Projekt Gävle AB intygar härmed dels att denna kopia
av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts
på årsstämma 2020. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till
resultatdisposition.
Stockholm 2020-

Topias Riuttamäki
Verkställande direktör
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Preservia Projekt Gävle AB, 559022-7012, med säte i
Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019-05-01 - 2020-04-30.

Allmänt om verksamheten
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt bedriva investering i och utveckling av
mark och fastigheter. Bolaget skall vidare uppföra och förvalta fastigheter och fastighetsbolag.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Belopp i kr
Nettoomsättning
Rörelsemarginal %
Balansomslutning
Avkastning på eget kapital %
Soliditet %
Definitioner: se not

2020-04-30
6 451 632
-206,9
29,9

2019-04-30

50 940 185
55,5
15,8

2017-12-31
86 039 522
-484,0
1,9

2016-12-31
42 086 819
-5,6
24,2

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under räkenskapsåret har etapp 2 i Gävle färdigställts där bolaget behövde ta hjälp av ett antal lokala
aktörer för att göra klart de arbeten som totalentreprenören inte hann färdigställa innan deras i
konkurs. Dessa merarbeten kostade cirka 8 miljoner kronor och hänförde sig till färdigställandearbeten
samt åtgärdande av byggfel som Preservia har fått bekosta.
Preservia Projekt Gävle AB har en utgiven onoterad preferensaktie. Preferensaktien gavs ut under
2016 och har sedan dess gett 6,5 procents årlig preferensaktieutdelning.
Under det första kvartalet 2020, beslutade styrelsen att inte längre göra någon löpande
preferensaktieutdelning och den planerade utdelningen per 31 mars 2020, uteblev.
Preserviakoncernen har under räkenskapsåret fått en ny koncernmoder, Preservia Holding AB, org
559206-5972.
Bolaget har särskilt beaktat hur effekterna av COVID-19 utbrottet kan komma att påverka bolagets
framtida utveckling och risker som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt. I dagsläget går
det inte fullt ut att bedöma effekterna av COVID-19 utbrottet men styrelsen följer utvecklingen
noggrant.

Viktiga förhållanden
Preservia Projekt Gävle AB är ett dotterbolag till Preservia Hyresfastigheter AB (publ), 559001-3875.
Preservia Hyresfastigheter AB (publ) har stamaktier och preferensaktier noterade på NGM Nordic SME
under kortnamn PHYR B samt PHYR PREF.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Förutom några slutgiltiga mellanhavanden med Trenum, som beräknas att regleras i närtid, är bolaget
klar med projektet. Planen framåt är att avveckla bolagets verksamhet för att minska den administrativt
tunga strukturen i Preservia Holding-koncernen.
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Eget kapital

Vid årets början
Aktieägartillskott, erhållna
Nedskrivning av aktier i dotterbolag

Aktiekapital
60 950

Övrigt bundet
kapital
2 906 637

Överkursfond
10 939 050

Balanserat
resultat inkl
årets resultat
-5 860 431
1 250 000

-2 906 637

Disposition enl årsstämmobeslut

Transaktioner med ägare,
utdelning (preferensaktier)
Årets resultat
Vid årets slut

-473 040
-3 988 646
60 950

-

10 939 050

-9 072 117

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat
Preferensaktieutdelning
årets resultat
Totalt
disponeras för
balanseras i ny räkning
Summa

6 328 619
-473 040
-3 988 645
1 866 934
1 866 934
1 866 934

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
tillhörande noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr

2019-05-012020-04-30

2018-01-012019-04-30

-1 335 408

-1 297 302

4

-7 759 509
-9 094 917

-1 297 302

5

11 350 000

18 136 653

6
7
8

-6 247 988
4 260
-3 988 645

-10 313 978
2 373 094
-4 431 225
4 467 242

Resultat före skatt

-3 988 645

4 467 242

Årets resultat

-3 988 645

4 467 242

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Nedskrivningar av omsättningstillgångar
utöver normala nedskrivningar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

Not
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-04-30

2019-04-30

10

450 000
34 260
484 260

12 057 736
8 027 989
20 085 725

484 260

20 085 725

1 272 240
4 500 000
5 772 240

18 561 749
18 561 749

195 132

12 292 711

Summa omsättningstillgångar

5 967 372

30 854 460

SUMMA TILLGÅNGAR

6 451 632

50 940 185

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Långfristiga fordringar koncernbolag

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Kassa och bank

5(10)

Preservia Projekt Gävle AB
559022-7012

Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-04-30

2019-04-30

60 950
60 950

60 950
2 906 637
2 967 587

10 939 050
-5 083 471
-3 988 645
1 866 934

10 939 050
-10 327 673
4 467 242
5 078 619

1 927 884

8 046 206

4 523 748
4 523 748

42 784 849
42 784 849

-

59 130
50 000
109 130

6 451 632

50 940 185

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Uppskrivningsfond
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Långfristiga skulder till koncernbolag
Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11

12
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och företag det finns ägarintresse i
redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar med tillägg för
uppskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga
till förvärvet.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt
för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller
händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära
skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för
avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga
underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller
skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler
som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då
bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett
antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa
används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår
tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.
Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.
Enligt företagsledningen är väsentliga bedömningar avseende tillämpade redovisningsprinciper samt
källor till osäkerhet i uppskattningar, främst relaterade till värdet av bolagets immateriella tillgång som
dock nedskrivningsprövas på varje balansdag.
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Not 3 Anställda och personalkostnader
Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret.

Not 4 Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar

Nedskrivningar av kortfristiga fordringar
Summa

2019-05-012020-04-30
7 759 509
7 759 509

2018-01-012019-04-30
-

2019-05-012020-04-30
11 350 000
11 350 000

2018-01-012019-04-30
18 136 653
18 136 653

Not 5 Resultat från andelar i koncernföretag
Utdelning
Realisationsresultat vid avyttring av andelar
Summa

Not 6 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
Nedskrivning av långfristig fordran på koncernbolag
Återföring av nedskrivning av långfristig fordran på koncernbolag
Nedskrivning av andelar i koncernbolag
Summa

2019-05-012020-04-30
-9 085 044
15 333 032
6 247 988

2018-01-012019-04-30
10 313 978
10 313 978

2019-05-012020-04-30
4 260
4 260

2018-01-012019-04-30
2 373 094
2 373 094

2019-05-012020-04-30
-

2018-01-012019-04-30
2 835 908
514 317
1 081 000
4 431 225

Not 7 Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter, koncernföretag
Ränteintäkter, övriga
Summa

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader, koncernföretag
Övriga räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Summa

8(10)

Preservia Projekt Gävle AB
559022-7012

Not 9 Skatt på årets resultat
2019-05-012020-04-30

2018-01-012019-04-30

Avstämning av effektiv skatt
2019-05-012020-04-30
Procent
Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Ökning av underskottsavdrag
utan motsvarande aktivering
av uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat

3 988 645
21,4%

-853 570
-2 997 604
2 428 900

22%

1 422 274
-

2018-01-012019-04-30
Belopp
-4 467 242
-982 793
-2 269 151
3 990 064
-738 120
-

Not 10 Andelar i koncernföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Förvärv
-Avyttring
-Lämnade aktieägartillskott
-Uppskrivningar av aktievärde
-Nedskrivningar av aktievärde
Redovisat värde vid årets slut

2020-04-30

2019-04-30

12 057 736
6 631 933
-18 239 669
450 000

12 700 000
8 901 099
-12 650 000
200 000
3 006 637
-100 000
12 057 736

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
aktier.
Antalandelar

Kapital
andel i %

Rösträtts
andel i %

Redovisat
värde

Preservia Projekt Holding AB,
559138-7179, Stockholm

1 000

100

100

50 000

Preservia AB (publ), 559038-6107, Stockholm

5 000

100

100

400 000
450 000

Eget kapital
90 942
410 038

Resultat
-6 790 996
-92 809

Dotterföretag / Org nr / Säte

Preservia Projekt Holding AB, 559138-7179, Stockholm
Preservia AB (publ), 559038-6107, Stockholm
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Not 11 Långfristiga skulder
2020-04-30

2019-04-30

4 523 749

42 784 849

2020-04-30
-

2019-04-30
50 000
50 000

2020-04-30
Inga

2019-04-30
Inga

Skulder som förfaller senare än ett men
inom fem år från balansdagen
Skulder till koncernföretag

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga upplupna kostnader

Not 13 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
Ställda säkerheter

Eventualförpliktelser
Bolaget har inga eventualförpliktelser.

Not 14 Transaktioner med närstående
Ingen av aktieägarna, styrelseledamöterna, ledande befattningshavare, revisor eller närstående i
Preservia Projekt Gävle har haft någon direkt eller indirekt delaktighet i några affärstransaktioner med
Bolaget som är eller var ovanlig till sin karaktär eller med avseende på villkoren. Bolaget har inte heller
lämnat lån, ställt garantier eller ingått borgensförbindelser till eller till förmån för någon av aktieägarna,
styrelseledamöterna, ledande befattningshavare, revisor eller närstående till Bolaget.
Överenskommelse om tjänster med närstående sker på marknadsmässiga villkor.
Inga transaktioner som väsentligen påverkat koncernens ställning och resultat har ägt rum mellan
Preservia Projekt Gävle och närstående.

Not 15 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Efter räkenskapsårets utgång har vissa mellanhavanden med Trenum reglerats. Fordran om 4,5
mSEK har kvittats mot skulder om 3,2 mSEK i dotterbolaget Preservia Projekt Holding. Vissa slutliga
mellanhavanden kvarstår och dessa regleras under pågående räkenskapsår.

Not 16 Koncernuppgifter
Företaget är dotterföretag till Preservia Hyresfastigheter AB, org nr 559001-3875 med säte i
Stockholm. Moderföretaget ingår i en koncern där Preservia Holding AB, org nr 559206-5972 med säte
i Stockholm, upprättar koncernredovisning för den största koncernen.
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Not 17 Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal:
Rörelseresultat / Nettoomsättning.
Balansomslutning:
Totala tillgångar.
Avkastning på sysselsatt kapital:
(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / sysselsatt kapital.
Finansiella intäkter:
Poster i finansnettot som är hänförliga till tillgångar (som ingår i sysselsatt kapital).
Räntefria skulder:
Skulder som inte är räntebärande. Pensionsskulder ses som räntebärande.
Avkastning på eget kapital:
Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital.
Soliditet:
(Totalt eget kapital + 78 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.

Underskrifter
Stockholm 2020-

David Madeling
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats 2020-

Elizabeth Falk
Auktoriserad revisor

Topias Riuttamäki
VD

REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Preservia Projekt Gävle AB
Org.nr. 559022-7012
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.

Rapport om årsredovisningen

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

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Preservia Projekt
Gävle AB för räkenskapsåret 2019-05-01 -- 2020-04-30.

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 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.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av Preservia Projekt Gävle ABs finansiella ställning per den 30
april 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är
oberoende i förhållande till Preservia Projekt Gävle AB enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll
som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den
interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag 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 jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 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.

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 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.

• utvärderar jag 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.

Revisorns ansvar
Mina 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 misstag, och
att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 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

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag
identifierat.
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förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder
och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för
Preservia Projekt Gävle AB för räkenskapsåret 2019-05-01 -- 2020-0430 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust.

Stockholm den 7/10 2020

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Elizabeth Falk

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är
oberoende i förhållande till Preservia Projekt Gävle AB enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Auktoriserad revisor

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina 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.
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. 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
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt
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.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 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.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
jag 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 min professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
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