
Styrelsen och verkställande direktö*ren för

Ars redovisning

Undertecknad styrelseledamot i Provexa Ytbehandling AB intygar härmed att
resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen faststNits på årsstämma
den 1 mars 2622. Ärsstämman beslöt aN godkä*nna styrelsens förslag tillvinstdisposition.
Jag intygar också att innehållet i dessa handlingar stämmer överens med originalen.
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ÄgsWrhålfsndsn
Provexa Ytbehandgng AB (556665-0925, Göteborg) ägs av Provexa Surface Technology AB (566346-4436, GMeborg)

Information om verksamheten
Provexa Ytbehandling AB (556665-0925, Göteborg) erbjuder ytbehandlingstjänster Nl huvudsakligen den Skandinaviska marknaden.
Bolaget ifaf'ttbreä utbud 8v ytbehsndÅngar Ned senaste t8kllfk. Genom sin speciaffstkcmpetens fnom ytteknfk
är Provexa Ytbehandgng många kunders förstahandsval scfn ytbehandfingspaftner. Bolaget erbjuder senaste teknik och
ytbehandlingsmetoder. Siutkunder är ofta större koncerner inom fordons,- f5rsvars och övrig indusb'in. Bolaget är ceftlfferat
enligt standarder ISG 9991 cch 14001 samt enligt ISG 45991. Bciaget har sitt säte i Göteborg,

Gvefsfkt
Kettocmsättnfng
Resultat efter finansiella poster
Årets resultat
ftörefsemarginal
Avkastning på egal kapital
Balansom slutning
Sogditet
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Väsentgga händelser under räkenskapsåret
Provexa Ytbehandiing 5kade omsättningen från 95,9 rnkr till 125,5 mkr (+30,9%) pge h5gre elteffrågsn samt färdigställande
sv ombyggnaticn av bclagets ytbehandlingsliner. Bolagets bruttomarlgnal minskade från 72,7k till 71,4'k. Vinsten före änansnetto
5kade från 6,2 rnkr till 8,4 mkr.

Förväntad frafntida utveckgng ssfnt risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets marknad är stabil cch Provexa Ytbehandling har ca 500 köpande kunder. VäsenNga kostnadsökningar förutses främst vad
avser energi-, kemi- och metalfkostnader. Provexa Ytbehandling förutser för 2022 något ~re omsättning och ett bättre resuM
jämfört med 2021.

R/ sker
Miljö;en omfattande analys av miijörisker cch bevakning av både lagar och lagförslag görs 15pande.

Elpris; Bolagets elförbrukning är stor och elpriset ändres över tid, Stöna delen sv el priset är säkrat under komma~ verkssmhetsår.
Metallpds„bofaget har som målsättning att regera prisvariaiioner i meiallpriser i avtaf med kund,
Vafutakurs; valutakursrisker är små, då huvudsakliga omsättningen är inom Sverige i SEK.

Likviditet; är under kcntvoif cch i balans
Marknad„'öl'tt m11nska AskeA pa kundsldan, ä1'örsäfjnfngen dfvel'slälerad fnot fordon-, vefkstads-, och cvng lndustft.

Forskning och utveckling
Vår pogcy är att vara tekniskt fedands i Skandinavien inom de ytbehandlingstjänster som bolaget erbjuder marknaden.
~et är att stärka bolagets kunders och inte minst slutkunders konkufrenskraft samt bidra Nlf fnilj5vänlig ytbehandling.
För detta ändamål har Prcvexa Ytbehandting ett systerbclag (Provexa Technology AB) som har laboraloriurn och teknisk personal.

Kvalite, milj5och milj5påverkan sv yttre milj5
Provexa Ytbehandling AB har ett systerbcfag (Provexa Technology AB) med laboratorium för badkontroll, processutveckffng
och kvatitetesäkring. Vid behov köper bolaget yttekniska Ijäfnster från systerbofaget, Prcvexa Ytbehandling AB är anpassat f5r
gällande mifjökrav. Bolaget bedriver anmäiningsplfktfg och tfllståndspfiktfg verksamhet eniigl miljTfbalken.
Anmäfnfngspffkten avser pulverlack och tillståAdspllkten avser ytbehandlfngens haltef'ch begfänsffiAgsvärden för
utsläpp av utgående processavloppsvatten, vattenförbrukning och förbrukning av vissa metaller och rnetallsaiter.

INöjlfgheterns täl fortsatt dNt
MöjTigheterna älf fortsatt dfiftav företaget ffralltjämt intakt.

Försteg älf resultatdisposiäon
Styfelsen föreslår att tig förfogande stående medel

Balanserat resuital
Arets resultat



Nettoarnsattning
Cvriga r5relseintNkter

R&ajserrs koskrr adef
RAvaror och

fdrnOdenhater'vrlga

externa kostnadaf
Person alkostn eder
Avskrivningar av materiella anllggning stiilgAngar
Gvriga raretsekestnder

-26 t 95
-20 349
-38 293

-5 942
-39

-96 Stig

Skatt pA Arets rasultat

Arets resuttat



Artl5iggttingatilighrtgar

Matade!Ea arrNggmnyatNgkrrgar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
inventarier och verktyg

3 920

1] 562
39 783

952
5tQ



Eget kapital
HynCel eaef Aypilet

Aktiekapital
Reservtend

Fritt Eget Kepiter

Balanserad vinst
Arets resultat

Meakattarte reserver
Ackumulerade avskdvningar utbver plan

LAAgfflstlgaskutrtef
6vriga skulder Nt kreditinstitui
Skulder lig koncernföreteg

KeNristiga skuirter
Skulder till kreditinstitut
Skulder till kcncernfrrretag
1everant5rsskulder
Skatteskutder
Qvrtga skulder
Upplupna kcslnader och tdrutbetetda intgkter



Eget kapital

Ingkende betens M38-8'I4"I

Vinsldisposiition
Alels resUIitst
Utgående betens 3829-12-M

Aksekapllal Bundna reserver Teka

5

M 866

Utestkende sktieägertillske8 uppg4r lig 3 738 tkr (Sregeende hr 3 738 tkr)



Ben löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för postar som inte ingkr i kassa~et, m.m.

Kasseööde Mn Srandr/ngar i röre/sekap//a/
Qkning(-)/Minskning(+) av varulager
Qkning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Qkning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaftöde frkn den löpande verksamheten

Investerlngsverksamh eten
Förvarv av materiella anigggningsttttggngar
Försäljning av materiella anlttggningstNgangar
Kassaf löda frkn investertngsverksa~ten

Hettoförgndrtng övriga lön
btettoförändrtng Nn frbn kreditinstitut
återbetalning aktieggariiilskott
Nettoförgndring checkräkningskredit
Kassaf löds fri)n finansieringsverksamheten

-7 766
5 666

368



Aifmänna redovisningsprinciper
Arsredovisnlngen har upprättats enägt årsredovisningslagen och BFNAR 2612 t
Arsredovisning och kcncernredovisning <K8), Redovisningsprincfperna är oförändrade j5mfört med föregående år.

Värderlngsprincf per m rn

TiHgångar och skulder (inklusive avsättningar) har v5rderats HH anskaffnlngsvärden om inget annat anges nedan.

I IBFQIBger

Varulagret är väirderat Hli det lägsta av anskaffningsvärdet, ber5knat enHgt först-ln-först-ut, och netloförs5ijningsvärde.
hieltoförsäljningsvärdet har beräknats tiH försäljningsv5rdet efter avdrag för beräknad försäijningskostnad, varmed hänsyn har tagils
till inkursns.

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevera~ räkenskapsår som avser årets skattepliktigs resultat och den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har Movlsats, AktueÃ skatt värderas tilldet sannolika behppet enligt de skattesatser som
g5Her på baisnsdagen. Företaget har fnga temporära skillnader förutom de som återspeglas i obeskattade reserver,

Metenette eniäggningstäigänger
Avsknivningspdnciper formsterieile enieggntngstitlgänger
Avskiivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffnlngsvärden minskat med beräknat
restvärde, Avskrivning sker linjärt över Hägångens nyttjandeperiod.
Avskrivningar för pågående investeringartutvecklingsprojakt påbörjas i samband med att tillgången tas i bruk,

Följande avskrlvningstlder tillämpas:
Maskiner och andra tekniska anfäggnlngar
inventarier, verktyg och Instaäationer

intäkter
inNkter har upptagits tillverkligt värde av vad som erhåINs eäer kommer aä erhågas. InNkter
redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tälgodogöras
bolaget och inNktema kan beräknas på ett tillförlithgts5tt.

ersättning ev varar
Intäkten redovisas när de väsentliga riskerna och fördelarna s~ fMnippss med äganderätten tili
varorna har övergått på köparen och när intäktsbeloppet kan beräknas på ett Nlföriitligts5tt.

Redovisning ev leasa'gsvtei
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansieäa som operationella, som operstioneHa leaslngavtal.
Gpertionella leasingavtal redovisas som en kostnad Iinjärtöver Ieasingperioden. Se vidare not 3.

Ersähning Ni ansNiida efter evsiuted enstäilntng
I företaget finris endast avglftsbestämda penslonsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där faststääda avgifter
betalas och det inte finns förpliktelser att betsla något yäeiiigare, uNver dessa avgifter.
Utgifter för avgiftsbestämde pianel'edovisas som en kostnad under den peliod de allstäöda utför de tj5nster som

ligget'ill

grund för förpliktellsen.

Grnräkntng ev poster iutländsk vetots
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats t4 balansdagens kurs, Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar
och rörelseskuldar redovisas I rörelseresultatet m~n kursvinster och kursförluster på finansiega fordringar och skulder
redovisas som finansieih poster.

Fordringar, skulder ooti avsättningar
Gm inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar tilldet lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de
beräknas t)lw reglerade. LångfrisHga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första v5rderingstiäfääet till upplupet
anskaffningsv5rde. Ivriga skulder och avsättningar värderas tiä de belopp varmed de beräknas bH regferade. Gvriga tillgångar
redovisas tiä anskaffningsv8rde om inget. annat anges ovan.



Provexa 'iltbehsndt tng A8
Grg nr 666666-0925

F~ljning energi
Statllg8 bidrag
Valutakurs vinst
Återbetalning Fora
Återbetalning energiskatt
Cvriga rdrelseint5kter
Totalt

stot 2 Exceptionellla lntåkter

Permitteringsstod och sjuk@nsersågning
Fbdiknings avtal
Återbetalning FORA
Aterbellalning energiskstt

Kdp
Fttrsåljning

KOstnadsforda leasingavgiÄer avseende operationella leasingavtal

Framtida minimileaseavgifier avseende ej uppsågningsbara
operationella leasingavtai

Ska betalas inom 3 år
Ska betaias inom 2-5 år
Ska betaias senare 5n 5 år

Bolagets leasingavtsli, vilka redovisas som operabonell leasing, består
av leasing för maskin i produklion, billeasing samt lokalhyra,

Revisionsuppdrag

Totalt I fÖretaget

Ltlner, andra ersgftnfngar och sociala kostnader

2%9

f.@ner och andra ersgittningar fdrdelade per land och mallen stpefseledalnÖter m,fl,
och Övrfga anstgffda

2ti2$

Avgångsvederlag
Verkstållande direkttlrens anstöllnlngsavtal är en tills vidare anstålining dår uppsågning från
bolagets sida uppgår tili 3 månader. Upps5gningstiden från verkståilande direktdrens sida 5r 3 mån.

Sttlrelsen
Cvrtga ledande befattningshavare

Andel kvinnor

Gok

Oovo

Andel kvinnor



ttot 7 Avskrivningar av ~teriella anlttggnlngsttllgångar

Avsifnvnlngar
Mskiner och andra tekniska anlÄggningar
Inventarier, verktyg och lnstagationer

Redovisat rese itat före skatt j2g,g'k/21,4'/<)
8katt på redovisat resultat enligt gWande skattesats (Zt.4%j
Skatteeffekt av:

Qvfiga ej avdragsgilla kostnader
Utnyttjat underakOttsavdrag

Ej sketlepiiktiga intåkter
Redovisad skatt

Effektiv skattesats

Ackumulerade ansif affAlrfgsv5rderf
Vid årets bårjan
Nyanskaffningar
Avvttfinger och

Utrangeniflgaf'ckumulerade

avskrl vnlngar enligt plan
Vid Ärats borjan
Avyitrlngar och utrangeringar
Årets avskrivning eniigl plan på anekaffningsvården

Ackumulerade nedskri vnfhgar
Vid årets början



F5retagskonto
Gutnyttjad del
Utnyttjat kredtthelopp

16 666 16 666

16 666

Cttenkräkninrtekrediten rärienge ådieen iter den st t12

Not 12 t.ttngfrtsttga skalder

Ftttfat ter inom 2-5 gr
Förfaller etter 5 hr
Totalt

Nok 13 Uppitttpna kostnader oeh f5rutbetslda tnkttkter

Semestettttneskuld ooh toneskuld
Sociala avgifter
Qvrjga poster

Not 14 Upplysningar om aktiekapital
Antal aklier

Not 15 Ttt@ggsupptysningar tillkassaft5desanstys

Avsknvnlng anlgggningsttttgttngsr
ReallsatlonsresUttat



Qefinidon nyokeitai
Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av oms8ttningen
Avkastning p8 eget kapltak htettoresultat i procent av justerat eget kapital
Sogditet; Justerat eget kapital i procent sv balansomslutningen

St8t tda skkerheter
För egna skulder till kreditinsbtut
Pöretagsinteckningar 24 GN 24 669

övergripand koncemedovisning uppr8ttas av: IGC Industrial Growth Cornpany AB, 558662-8645, Göteborg
Bolaget 8gs till t 66Va av Provexa Burface Technoiogy, 556346-4436, Göteborg

Not V8sentttga hkndelser efter r8kenskaps8rets utg8ng

Bolaget har efter rgkenskaps8ret förvarvat konkursboet efter Plating on Piastic och införlivatdet i nuvarande verksamhet men
fortfarande p8 plats i Anderstorp. I övrigt har inga väsentliga h8ndeiser har intraffat efter r8kenskapsårets utg8ng.

Anders Hultmar
Styr&IS&t868lfl1ot



RappÄft ÄAI år 8 fcdovlsnlngcn
VÃiiluniicn
Vi har utföit en revision av Arsredovisningen für Provexa
VtbehandHÄg AB för Af 2021.
Enligt vår uppfattning har årsrcdovisningen upprättats i
eÄUghet med Afsfedovisningslagen och ger en i alla v5sentliga
avsecndcn rättvisande bild av Provexa Ytbehandling ABS
finansiells ställning per den 31 december 21121 och av dess
flnansicHR fcsultat och kassaflödc föf Året enligt
åraredcvianingslagen. FöfvaltningaberKÄelscn äf förenlig med
ArsfcdovisnlÄgcns övriga delar.
Vi tiHstyrkef därför att bolags~'aststäHer
Tesultatf~ingcn och balansr~ingcn,

&nniijtfl'N@iiln@itn
Vl haf utfört Icvisiolicn ciillgt Iritcfnatlonal Stalidafds on
Äuditing IISA) och god revisionssed i Sverige, VÅrt ansvar
cnllgt dessa standafdci'cskrivs ÄKTIBarc I avsnittet Rcvisoxns
ansvar", Vi äf oberoende 1 föihållandc tiH Provexa
Ytbehandling AB enligt god Tevisorssed i Sverige och har i

övriga fullgjortvårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inh5mtat 5T tillräckhga och
5ndamålscnhga som grund för vAra uttalanden.

S+fe&ens och vcfksNllflnricdifekfäfcns linswf
Det 5r styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
Sf att afsfedovISÄIngen uppfättaS Och RÄ dcn gCf cn fättvisandc
bild enligt åfsfcdovisningslagen. Styrelsen och verkställande
direktören ~varar även för den interna kontroH som dc
bcdömcf är nödvändig für att upprätta cn Årsredovisning som
inte innehåller nAgra väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag.
Vid uppfäÄandct av AfslcdovisBingcn ansvafaf styrelsen och
vcrkst5llande direktören für bedömningen av bolagets föfinåga
att fofts5tta vcfksainhctcn. De upplyser, när så. Kr tillämpligt,
om förhål landen som kan påverka förinagan Rtt forts5tta
vcrks~hcten och att använda antagandet om fortsaÄ driA,
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen
och vcrkstäHande direktören avser att likvidera bolaget,
Äpphöl'8 med vcrksamhctcn cHcr Inte haf Aågot Tcall stlskt
alternativ tiH att göra något av detta.

Revisorns irnsvÄf
Våra mål äf att uppnå en rimhg grad av säkerhet om huruvida
Arsrcdovi SBIBgcn soul hcHict inte InnchaHcf Ä~a väscAtllga
felWighcter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, och att l~a en revisionsberättelsc som innehåller
våra uttalandeÄ. Mmlig säkerhet Kl" cn hög gfad av säkcfhet,
men Kf Ingen garanti för Rtt cn revision som utförs enligt lSA
och god rcvisionsscd i Sverig RHtid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet OIB cfl sådaB finns, Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter CHcr misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eHcf tillsammans rimligen kan
föfvantas påverka dc ekonomiska beslut soIÄ ailvändRTc fatt8f
mcd grund I Afsfcdovisningcn,
Som delI av en revision enhgt ISA använder vi professioneHt
omdöme och har en professionellt skeptisk instäHAIBg under
hela revisionen. Dessutom:

~ identifierar och bedömer vi riskerna für väsentliga
felaktigheter i årsrcdovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, utformar och utför
gfanskningsåtgärdcr bland annat utifrån dessa risker och
inhäintar revisionsbcvis som Kftillräckliga och 5ndamålscnHga
för att utgöra en grund för våra uttalanden. itisken Qf att inte
upptäcka en väscntHg felaktighet tillföljd Rv oegentligheter äf
högre KB föf CB v5sentHg felaktighet som beror på misstag,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utcl~anden, felaktig informatiion eller
AsidosäÄRÄdc av inteln kontroH.
~ skaffar vi oss cn förståelse av dcn del av bolagets int~a
kontroll som har betydelse för vår revision föf att utforim
granskningsåtgärder som Kr 15mpliga med h5nsyn tiH
omstäildigheterna„men inte för att uttala oss om effektiviteten i
dcn interna kontrollen,
~ utvärderar vi läniplighcten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styielsens och vcrkstNIande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tiHhörande
upplvsAIBgaf,

drar vi CÄ slutsats om lämpligheten i RÄ styrelsen och
verkstäHandc direktören använder Rntagandct om fortsatt drift
vid uppr5ttandct av Arsfedovisningen. Vi drar också en shitsat,
Incd grund I dc lnhKITitadc rcvisioilsbcviscn, om hutuvida dct
finns BÅgon väsentlig osKkerhetsfaktof som avser sådana
händelser eller förhMlanden som kan leda tiH betydande tvivcl
om bolagets förmåga Rtt fortsätta verksamheten, Gm vi drar
slutsatsen att det Qnns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmäfks~ctcn på upplysinngarna
i Afsredovisnlngen om den väsentliga os5kerhetsfaktorn eHer„

onl sÅdalla upplysBIBgaf är otlHräckHga modifiicfa uÄRIandct
om Åfsredovisningcn, Våra slutsatser baseras pA de
revisionsbevis som inhämtas fram tiH datumet för
revisionsberäÄeiscn, Dock kan framtida händelser eHCT

förhMlanden göra att eÄ bolag inte längre ~ fortsätta
verksamheten.
'tvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehMlct i Arsredovisningen„däribland upplysningarna, och
om Afsredovisningcn återgcf de underiiggande tfan~ionerna
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bHd.
Vi måste informera styrelsen om biand annat revisionens
planer adc olnf8ttÄing och lilrlktinngsaÄTt tlilpunktcn föf dcÄ, Vl
måste också informera om betydelsefulla l~gciscr under
revisionen, däribland de cvcntucllla betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat.



Rappaft om andra krav enligt lagar och andra Sffattningaf
UkV@fi9314fCB

Utöver vår revision Rv åxsredovisningen har vi även utSrt en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
Sr Pfovexa Vtbchandling AB Sr år 2t121 samt av forslaget till
4spositioncf bctfäffande bolagets vinst cHcf förlust.
VI tiiistyfkcfatt bolagsstämman dlspoBcfat'lnstcB cnllgt
Srshlget i Srvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
icd~ot och verkställande direktören ansvarsfrihet Sr
räkenskapsåret.

GEVlflftfÖ P EtttllttltlltCN
Vl haf UCÖft fcvlsloncn cni god Icvlsionsscd I Svcftgc. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmafc i avsnittet "Revisorns
ansvar". Vi är oberoende i SrhåHRnde tillProvexa
ytbehandling M enligt god revisorssed i Sverige och har i
Övrigt fllllgjortvårt yrkcsetiska ansvar enligt dessa krav,
Vl anser att dc Icvlslonsbcvls vi haf lnh5mtalt 5f tlHIäckliga och

damAlscBHga sotn gfund Sr VAfa Uttalanden.

SOIB cn dcl av cn revlslon CBHgt god fcvlstonsscd I Svcflgc
använder vi professionellt omdöme och har en professioncHt
skeptisk insSHning under hela revisionen. Gran~ingen av
föfvaltnlngcB och Srslagct till (l4sposltloncf Rv bolagets vinst
cHct'l'hlst gIllndar sig ftämst på fcvlsloncn Rv fäkcnskapcfna.
Vilkatillkommande granskningsåtgärder som utSrs bascms på
vår professioneHa bcdönlning mcd UtgångspuM i risk och
väsenthghct. Det innebär att vi fokuserar granskningen på
sådana åtgärder„områden och SrhAllanden som är v5scntliga
Sr verksamheten och d5r avsteg och överträdelser skulle ha
SHrskild betydelse föfbolagets situation, Vi gåf igenom och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidt~a Atgärdcr och
andra SrMlandcn som är relevanta Sf vårt uttalande om
ansvarsfrihct Som underlag Sr vM uttalande om styrelsens
Srslag tiH dispositioner bctr5ffande bolagets vinst eHer förlust
haf vl granskat om föl'slaget. 5f Srcniigt mcd ~ebolagsiagcn.
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är styrelsen som har ansvaret fdr Srsiagct. tiilldispositioner
beträffande bolagets vinst eller Sf lust. Vid Srslag tillutdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hiinsyn lillde kmv som bolagets verksamhetsart,
omfattning och risker stäHcr pA storleken av 13018gcts egna
kapital„konsolidcringsbehov„ likviditctoch stäHmng i övrigt.
Styrelsen ansvarar Sr bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter, Octta Inncfattaf bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse
att bollagcts organisation hr utformad så att bokfoflngcn,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i
övriga kontroHeras på ctt betryggande sätt. Vcrksthllandc
direktören ska Sköta den Iöpandc förvaltningen enligt Styrelsens
riktlinjeroch anvlsnlngat'ch Mand annat vidta dc AtgHfdcfsoln
är nödvändiga Sf att bolagets bokSfing ska fullgöras i
övcfenss~mclsc mcd lag och för att mcdclsSfvaltmngen ska
skö~ på ett betryggande sitt.

RPVISOPIIS NYIS'VQf

VArtmål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
v&uttalande om ansvarsfrihct, Hr att inhämta revisionsbevis
föf att mcd en rimliggrad av säkerhet kunna bedöma om någon
styfciselcdamot cHcf vcfksthHandc direktören I Bågot väscntllgt
Rvsccndc:

Srctagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig tillnågon
förseelse som kan fdranleda ers5ttningsskyldighct mot
bolaget, eller

pA nAgot annat sätt handlat i strid mcd aktiebolagslagcn,
~cdovisningslagen clller bo lagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget tiH dispositioner
av bolagets vi~st CHer föxIust, och d~cd vårt uttalande om
dc~ äf att mcd rimlig grad av säkerhet bedöma om Stslaget är
Srenligt mcd Wicbolagslagcn.
Rimlig shkerhet Hr en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
fof att cn Ievision som utfdrs enligt god rcvisionssed i Sverige
alltid kommer att upptHcka åtgärder eHer Srsummclscr som kan
Sranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett Srslag
tiH dispositioner av bollagcts vinst CHcr Srlust Inte hr SrcnHgt
Ined aktlcbolagslagcn.


