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Stiimman beslöt tillika godkiinna styrelsens förslag beträffande den uppkomna förlusten.
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Centrecourt AB (publ)
Org.nr. 556546-8864

F O RVA LTNIN G SB ERA TTEL S E
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*

Beloppen i Flerårsjämförelse visas i
KSEK

Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster
Res. i t/o av nettoomsättningen
Balansomslutning
Soliditet ('/o)

2020
830
154

90,8
4 215

64,9

2019
| 012

81
8,1

5 295
38,2

2018
421

-2021
-419,9
5 189

J t,5

2017
6041

781
12,9

1 491
52,8

2016
1 532

-93
-6,05
4 r00

11,4
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xDefinitioner av nyckeltal, se noter

Ägarförhållanden
Av aktierna i Centrecourt AB äger Thomas Flinck 20,2 7o och Bropelaren Invest II AB 15 '/o. Resterande 64,8 o/o ägs av
ca 400 aktieägare.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Compodium, där Centrecourt är delägare, under året en emission i samarbete med fondkommisionären Redeye.
Compodium som arbetar med digitala möten (videokonferens) har baserat på SAAS-tjänsten Mdique haft en kraftig
tillväxt under året.

Övrigt
Information om respektive intressebolags och övriga delägda bolags verksamhet presenteras på Centrecourts AB:s
hemsida, samt i förekommande fall via 1änk till respektive bolags hemsida.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Compodium har i samarbete med Redeye genomfört en nyemission om 25 MSEK där bl.a. Concejo Invest tillkom som
ny stor delägare. Compodium har fortsatt stark tillväxt och planerar för en IPO under hösten 2021.

Resultat och finansiell ställning
Rörelseintäkterna under 2020 uppgick till 830 (l 012) KSEK. Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -803
(209) KSEK och nettoresultat efter förändringar i värderegleringsreserv uppgick til1754 (87) KSEK.

Disponibla likvida medel inklusive checkkredit (kreditlimit 500 KSEK) uppgick till 185 (262) KSEK.
Justerat egetkapitaluppgick till2775 (2021) KSEK. Soliditeten uppgick t11164,9 (38,2) o/o.

Styrelsen har analyserat värderingen av de olika innehaven och beslutat om en nedskrivning av innehavens värde via
justering av värderegleringsreserven med 61 (-98) 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. Det förvärvade konceptet med tillhörandeverktyg för att effektivt kunna
finna ny tillväxtpotential i företag som avstannat i sin tillväxt har tagits upp till 0 kr i balansräkningen.
Bolaget har ett skattemässigt ackumulerat förlustavdrag på drygt 36 MSEK.
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CentrecourtAB (publ)
Org.nr. 556546-8864

Arsstämma
Vid årsstämman den 14 juni 2019 beslutades att genom omval välja Thomas Flinck, Sven Monthan och Mats
Jakobsson.

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

Övrigt bundet
Aktiekapital egetkapital

2137 285 I 112000

Övrigt fritt
eget kapital

-l 315 018

Arets
resultat

86 831

Summa fritt
eget kapital
-l 228 187Belopp vid årets ingång

Resultatdisp. enl. beslut av
årsstämma:
Årets vinst

Belopp vid årets utgång

Resultatdisposition

Förslag till behandling av bolagets förlust

Till årsstämmans förfogande står
balanserad förlust
överkursfond
årets vinst

Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

2 131 285 I I 12 000 -t 228 l8l 753 561

-66 940706
65 712 519

753 561
474 626

474 626

86831 -86 83 1

753 561 75
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Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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CentrecourtAB (publ)
Org.nr. 556546-8864

RESULTATRAKNING
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

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

Resultat efter finansiella poster

Årets resultat

Not
20?.0-01-01
20?n-12-31

829709

2019-01-01
2019-12-31

I 012 394

3

829 709

-t 632 620
0

I 012 394

-833 068
-29 898

-1 632620

-802911

-114 139

192358
1 485 602

-6 749

-862966

209 428
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1 556 472

753 561

59722

86 83

753 561 86 831
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Centrecourt AB (publ)
Org.nr. 556546-8864

BALANSRÄXNTNC
TILLGÅNGAR

Anläggnin gstill gån gar

Finansiella anläggningstillgångar
Andel ar i koncernföretag
Fordri ngar hos koncernföretag
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda
företag
Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättnin gstill gån gar

Kortfristiga fordrin gar
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

Not

8

9
l0
1t

2020-12-31

114 139
64 052

2987 222

912908

2019-12-31

229 418
59 052

3 642130

898 299
4078 921

4 078 921

65 000
93 286
36 295

4829 559

4 829 559

0
21 181

436 61s
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I 235

402

235

464

I 235

195 816

4 274 737

235

631465

5295 196
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Centrecourt AB (publ)
Org.nr. 556546-8864

BALANSRÄXNTTVC

EGET KAPITAL OCH SKIJLDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservlond
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
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

Not

t2

2020-12-31

2 131 285
1 112000

2019-t2-31

2 131 285
1 112000

3 249 285

65 7 l2 519
-66 940 706

753 561

3 249 285

65 112 stg
-67 027 537

86831
-474 626 -1 228 187

2714 659

730 284
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69 752

02

23

2

730 284

315 858
189 671
12 156
50n4

141 835

2369 7s2

239 553
257 619
20t 278
33 653

112243
169 194

4274 737

904 346

5295 196
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CentrecourtAB (publ)
Org.nr. 556546-8864

NOTER

Not I Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1Årsredovisning och
koncernredovisni ng.

Principerna är oförändradejämfört med föregående år.

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

Öv r i g a til I g ån trg aa av s iit tnin g ar o c h skul tle r
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan

Nedskrivningar
Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvärde.
överstiger tillgångens bokförda värde återvinningsvärdet skrivslittgångän n". till detta värde.
Atervinningsvärdet definieras som det högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet
definieras som nuvärdet av de uppskattade framtida betalningar som tillgången genererar. Nedskrivningar
redovis as över resultaträkningen.

Inkomstsktrtt
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 ti11 risk för
väsentligajusteringar 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 förs äljnin gskostn ader och nyttj andevärdet.
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Noter till resultaträkningen

Not 3 Medelantal anställda 2020 2019

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

Medelantal anställda har varit 0
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Centrecourt AB (publ)
Org.nr. 556546-8864

NOTER

Not 4 Resultat från andelar i koncernföretag

Nedskrivningar

Not 5 Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt
styrda företag

Realisationsresultat
Nedskrivningar
Åte.ic;.i ng av nedskrivnin gar

Not 6 Ovriga ränteintäkter och liknande
resultatposter

Nedskrivning av kapital andelslån

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

Övriga räntekostnader

Not8 Andelarikoncernföretag

2020

-114 139

2019

-114 139

2020

16 912
-38 424

213 810

0

2019

-61 425
-1r9538

70 318
192 358

2020

1 485 602

-r r0 645

1 485 602

2020

6149
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Företag
Organisationsnummer
Bropelaren Invest AB
556532-3911

Säte

Stockholm

Antal/Kap.
andel Vo

226 464
100,oook

6749

2020-12-31

Redovisat
värde

t14 739

Redovisat

2019-12-31

värde
229 478

114139

2 423 940

229 418

2423 940
Bropelaren Invest AB
In gående anskaffni n gsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående nedskri vningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde

2 423 940
-2194 462

-n4739

2423 940
-2 194 462

0
-2 309 201 -2 194 462
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Centrecourt AB (publ)
Org.nr. 556546-8864

NOTER

Not 9 Fordringar hos koncernföretag

Ingående anskaffni ngsvärde
Tillkommande
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

Not 10 Andelar i intresseföretag och gemensamt
styrda företag

Ingående anskaffnin gsvärde
Aktieägartillskott
Försäljni ngar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar
Försäljni ngarlutrangeri n gar
Återfclrd nedskrivning
Omklassificeringar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 11 Fordringarhos intresseföretag och
gemensamt styrda företag

Ingående anskaffnin gsvärde
Tillkommande
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

Not 12 Långfristiga skulder

Amortering efter 5 år

Not 13 Ställda säkerheter

Företagsinteckningar

2020-12-31

59 052
5 000

2019-12-31

52 525
6 527

59 052
59 052

2tJl9-12-31

5161 681

0
-1 088 466

0
4 673 221

-1 960 467
I O27 514

0
0

-91 538
-l 030491
3 642730

2019-12-31

898299

2019-12-31

2 369 752

2019-12-3t

500 000

64 052
64 052

2020-12-31

4 673 221
I 000

-83 I 894
820 000

4 662 327
-1 030 491

213 810
-820 000

-38 424
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988

-1 675 105

2981 222

2020-12-31

898299
14 609

9t2 908 299988

912908

2020-12-31

730284

2020-12-31

500 000
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CentrecourtAB (publ)
Org.nr. 556546-8864

NOTER

Not 14 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 $ upprättas inte någon koncernredovisning.

Not 15 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Stockholm 2021-

Thomas Flinck
Ordförande

Mats Jakobsson

Vår revisionsberättelse har lämnats den

Mazars AB

Mikael Fredstrand
Auktoriserad revisor

Sven Monthan
Verkställ ande direktör

2021
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KarlThomas Flinck
Styrelseledamot
På uppdrag av: Mazars AB

Serienunrrner: I 94806 1 Oxxxx

lP: 80.216.xxx.xw
2021-06-21 20:37:372

Sven Herbert Monthan
Styrelseledamot
På uppdrag av: Mazars AB

Senenurnrner: I 95002 1 gxxxx

lP: 79.1 l2.xxx.xw
202?-06-24 09:27:542
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g
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Mats Bror Lennart Jakobsson
Styrelseledamot
På uppdrag av: Mazars AB

Seflenumrner I 94.61 22 I xxxx
lP: 1''.4.xxx.xxx
2021-06-22 08:00:532

Signaturerna i detta dokunent ör iuridiskt bindande. Dokuntentet är signerat gTenarn Penneo"' för säker digital slgnet ing.
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekröftar jaq innehållet och alla datum i detta dr>kumentet.,'

MIKAEL FREDSTRAND
Revisor
På uppdrag av: Mazars AB

Serienurnrner I 96 I 1 2 I Sxxxx
IP: 176.72.xxxxxx
2021-06-24 l0:14:192 BanklD

Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala
signeringsdatan i dokumentet är såkrad och validerad genotn det datorgenererade
hashvärdet hos det originella dokurnentet. Dokumentet är låst och tidsståmplat
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk inform"ltion år
innesluten i denna PDF, för fr"rr.r-rtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

Sven Herbert Monthan
Verktällande direktör
På uppdrag av: Mazars AB

Senenurnrner: I 95 OO 2 1 gxxxx

lP: 178.30.wx.xxx
2021-06-24 10:08:16Z BanktD

dokumentet i Adobe Reader bör dr,r se att dokumentet är cefti{ierat med penneo e-
signature service <penneo@penneo,com> Detta garanterar att dokumentets
innehåll inte har ånclrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokurnentet genotn att
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.rom/validate
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mazars

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Centrecourt AB (publ)
Org. nr 556546-ti864

Rapport om årsrcdovisningen

Ullalanden
Vi har utfört cn rcvision av årsrcdovisningcn för Centrecourt AB
(publ) lör är 2O20.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningcn upprättats i cnlighct
med årsredovisningslagen och gcr cn i alla väscntliga avsccndcn
räl.tvisandc bild av Centrccourt AB (publ):s f,inansiclla ställning
pcr dcn 3 I dccember 202O och av dcss linansiclla rcsultat för
året cnligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättclscn är
förenlig med årsrcdovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därlör att bolagsstämman fasl.ställer rcsu'ltat-
räkningen och balansräkningen.

Grund.[ör ullalanden
Vi har utfört rcvisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god rcvisionssed i Sverige. Vår[ ansvar
enligl" dcssa standardcr bcskrivs närmarc i avsnittct Revisorns
ansvar.Yi dr oberocnde i lörhållande ti'll Ccntrecourt AB (publ)
cnligt god revisorsscd i Svcrige och har i övrigt lullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dcssa krav.

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

Slyrelsens och verkställande direktörens ansvar
Del. är styrelsen och vcrkställande dircktören som har ansvarct
för atl. årsredovisningcn upprättas och att dcn ger en rättvisande
bild enligt årsrcdovisnin gslagcn. Styrelscn och vcrkställandc
dircktören ansvarar även för den intcrna kontroll som de
bedömcr är nödvändig för att upprätta cn årsredovisning som
inte innchåller några väscntliga felaktighcter, vare sig dessa
bcror på oegcntlighcter e'llcr på misstag.

Vid upprättandct av årsrcdovisningen ansvarar styrelscn och
verkställande direktörcn för bedömningcn av bolagcts lörmåga
att fortsätta vcrksamhctcn. De upplyscr, när så är tillämpligt, om
förhållandcn som kan påverka förmågan att l'ortsätta vcrksam-
hcten och att använda antagandcl om fortsatt drift. Antagandct
om fortsatt drift til'lämpas dock intc om styrelsen och
vcrkställande dircktörcn avscr att likvidera bolagct, upphöra
mcd verksamheten cllcr intc har något rcalistiskt altcrnativ till
att göra något av detta.

Revisorns ansvm
Våra mål är att uppnå cn rimlig grad av säkerhet. om huruvida
årsrcdovisningcn som helhct intc innehåller några väsentliga
fclaktighcter, varc sig dessa beror på oegentlighetcr cller på
misstag, och att lämna cn rcvisionsbcrättclsc som innchållcr våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är cn hög grad av säkerhet, mcn är
ingen garanti lör att en rcvision som ul.förs cnligt ISA och god
rcvisionsscd i Svcrigc alltid kommcr att upptäcka cn väsentlig
fclaktighet om cn sådan finns. Felaktighctcr kan uppstå på grund
av ocgcntlighcter cllcr misstag och anscs vara väscntliga om dc
cnskllt cllcr til'lsammans rimligcn kan f,örväntas påvcrka de

ckonomiska beslut som användarc fattar med grund i
årsredovisningcn.

Som dcl av cn revision cnligt ISA användcr vi profcssionellt
omdöme och har cn professioncllt skcptisk inställning undcr
hela rcvisionen. Dcssutom:

o idcntilicrar och bcdömcr vi riskerna för väsentliga
lelaktighctcr i årsredovisningcn, vare sig dcssa beror på
oegentlighctcr eller på misstag, utlormar och utför
granskningsåtgärdcr bland annat utilrån dessa risker och
inhämtar revisionsbcvis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att ul.göra cn grund lör våra uttalandcn.
Riskcn för att intc upptäcka en väscnt-lig fclaktighct till
följd av oegcntlighetcr är högrc än lör en väscntlig
fclaktighet som bcror på misstag, eftersom ocgcntlighetcr
kan innclatta agcrandc i maskopi, lörfalskning, avsiktliga
utelämnandcn, felaktig information cller åsidosättandc av
intern kontroll.

o skaffar vi oss en förståclsc av den del av bolagets intcrna
kontroll som har bctydclsc för vår rcvision för alt" utlorma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständighetema, mcn inte lör att uttala oss om
cllcktiviteten i dcn intcrna kontrollcn.

. utvärderar vi lämplighctcn i dc redovisningsprincipcr som
används och rimligheten i styrelscns och verkställande
dircktörens uppskattnin gar i rcdovisningen och tillhörandc
upplysningar.

. drar vi cn slutsats om lämplighetcn i att styrelscn och
verkställandc dircktörcn använder antagandct om fortsatt
drift vid upprättandct av årsredovisningcn. Vi drar också cn
slutsats, med grund i dc inhämtadc revisionsbcviscn, om
huruvida dct linns någon väsentlig osäkcrhctsfaktor som
avscr sådana händclser cller l'örhållanden som kan leda [ill
bctydande tvivcl om bolagets förmåga att fbrtsätta
vcrksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns cn
väsentli g osäkerhetslaktor, måste vi i rcvi sionsberättclsen
fästa uppmärksamhcten på upplysningarna i
årsrcdovisningen om den väsentliga osäkcrhetsfaktorn ellcr,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modilicra
utta'landct om årsrcdovisningen. Våra slutsatser bascras på
dc revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
rcvisionsberättclscn. Dock kan lramtida händclscr cller
lörhållandcn göra att ett bolag intc längrc kan lortsätta
verksamhctcn.

. utvärderar vi dcn övergripandc prcsentationen, strukturcn
och innehål'let i årsrcdovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen åtcrger dc
underliggandc transaktionerna och händelscrna på ett sätt
som ger en rättvisandc bild.

Vi måstc inlormera styrclscn om bland annat rcvisioncns
plancradc omfattning och inriktning samt tidpunktcn för dcn. Vi
måstc också informcra om bctydelsefulla iakttagclscr under
rcvisioncn, däribland de evcntuclla bctydandc bristcr i dcn
intcrna kontrollen som vi idcntificrat.
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lnazars

Rapport om andra krav cnligt lagar och andra författningar

Ullalanden
Utövcr vår rcvision av årsrcdovisningen har vi ävcn utl'ört en
rcvision av styrclscns och verkställandc dircktörens förvaltning
för Centrecourt AB (publ) lör är 2O2O samt av förslagct. till
d'ispositioner bcträflandc bolagets vinst cllcr förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman bchandlar förlustcn cnliot
förslaget i lörvaltningsbcrättclscn och bcviljar styrclscns'lcdamötcr och verkställandc direktörcn ansvarsfrihet lör
räkenskapsårct.

Grundtör utlalanden
Vi har utfört rcvisioncn cnligt god rcvisionsscd i Sverigc. Vårt
ansvar enligt dcnna bcskrivs närmarc i avsnittet Revisorns
ansvar. Yi iir oberocndc i förhållandc till Ccntrecourt AB (publ)
cnligt god revisorsscd i Svcrigc och har i övrigt lullgjort vårt
yrkcsetiska ansvar enligt dcssa krav.

Vi anscr att dc revisionsbcvis vi har inhämtat iir t-illräckliga och
ändamålscnliga som grund för våra uttalandcn.

Slyrelsens och verksliillande direklörens ansvar
Dct är styrclscn som har ansvaret för förslagct till dispositioncr
bcträflande bolagcts vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar dctta bland annat cn bedömning av om utdelningen är
f,örsvarlig mcd hänsyn till de krav som bolagcts vcrksamhctsart,
omfattning och risker stäl'ler på storlekcn av bolagcts cgna
kapital, konsolideringsbchov, likviditct och ställning i övrigt.

Styrclscn ansvarar för bolagets organisation och förvaltningcn
av bolagcts angclägcnhetcr. Detta innclattar bland annat att
fortlöpandc bcdöma bolagcts ekonomiska s'ituation och att tillsc
att bolagcts organisation iir utformad så att bokföringcn, medels-
förvaltningcn och bolagets ckonomiska angclägenheter i övrigt
kontrollcras på ett bctryggande sätt. Dcn vcrkställande
dircktören ska sköta den löpandc förvaltningen cnligt styrelscns
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärdcr som
är nödvändiga lör att bolagcts boklöring ska fullgöras i
överensstämmclsc med lag och lör att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål bcträffande rcvisionen av förvall.ningcn, och därmcd
vårt uttalande om ansvarsfrihct, är att inhämta rcvisionsbcvis för
att mcd en rimlig grad av säkcrhct kunna bcdöma om någon
styrclsclcdamol. cller verkställande direktören i något väsentligt
avsccnde:

. förctagit någon åtgärd cllcr gjorr sig skyldig till någon
försummelse som kan löranlcda crsättningsskyldighct mot.
bolagct, ellcr

r på något annat sätt handlat i strid med akticbolagslagcn,
årsrcdovisningslagen cllcr bolagsordningcn.

Vårt mål bcträf,landc revisioncn av lörslagct till dispositioner av
bolagcts vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om dctta,
är att mcd rimlig grad av säkcrhct bedöma om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagcn.

Rimlig säkcrhct är cn hög grad av säkcrhct, men ingcn garanti
för att en rcvision som utlörs enligt god revisionssed i Svcrigc
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranlcda ersättningsskyldighet mot bolagct, eller al.t ctt förslag
till dispositioncr av bolagcts vinst cllcr förlust intc är förenligt
med akticbolagslagcn.

Som en del av cn rcvision cnligt god revisionsscd i Svcrige
användcr vi profcssioncllt omdöme och har cn prolessioncllt
skeptisk inställning undcr hela revisioncn. Granskningcn av
lörvaltningcn och lörslaget till dispositioner av bolagcts vinst
cllcr förlust grundar sig främst på rcvisionen av räkcnskapcma.
Vilka tillkommande granskningsåtglirdcr som utförs bascras på
vår professionclla bedömning mcd utgångspunkt i risk och
väsentlighct. Det inncbär att vi fokuserar granskningcn på
sådana åtgärder, områdcn och lörhållandcn som är väsentliga för
vcrksamheten och där avsteg och övcrträdelser skullc ha särskild
betydelsc för bolagets situation. Vi går igenom och prövar
lattade beslut, bcslutsunderlag, vidtagna åtgärdcr ooh andra
lörhållanden som är relevanta för vårt uttalande om
ansvarslrihct. Som undcrlag för vårt uttalandc om styrclscns
förslag till dispositioncr bcträllandc bolagets vinst- cller förlust
har vi granskat om förslagct är förenligt mcd akticbolagslagcn.

Stockholm, 2021-

Mazars AB

Mikacl Frcdstrand
Auktoriscrad rcvisor
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