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Förslag till behandling av ansamlad förlust 
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): 
  
balanserad vinst 189 857 
årets förlust -628 321 
 -438 464 
  
behandlas så att 
i ny räkning överföres -438 464 
  
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. 
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Resultaträkning Not 2016-05-01 
-2017-04-30 

2015-05-01 
-2016-04-30   

 

 

 

Nettoomsättning   167 999   335 994   

    167 999   335 994   

            

Rörelsens kostnader           

Övriga externa kostnader   -247 507   -204 186   

Avskrivningar  av materiella  anläggningstillgångar   -95 034   -135 832   

    -342 541   -340 018   

Rörelseresultat   -174 542   -4 024   

            

Resultat från finansiella poster           

Resultat från andelar i koncernföretag 1 -392 337   0   

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   -2 498   17 312   

Räntekostnader och liknande resultatposter   -58 944   -63 162   

    -453 779   -45 850   

Resultat efter finansiella poster   -628 321   -49 874   

            

Resultat före skatt   -628 321   -49 874   

            

Skatt på årets resultat   0   3 076   

Årets resultat   -628 321   -46 798   
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Balansräkning Not 2017-04-30 2016-04-30 
  

 

 

 

TILLGÅNGAR           

            

Anläggningstillgångar           

            

Materiella anläggningstillgångar           

Byggnader och mark 2 3 898 316   3 993 350   

Inventarier, verktyg och installationer 3 0   0   

    3 898 316   3 993 350   

            

Finansiella anläggningstillgångar           

Andelar i koncernföretag 4, 5 1   0   

Andra långfristiga fordringar 6 0   74 999   

    1   74 999   

Summa anläggningstillgångar   3 898 317   4 068 349   

            

Omsättningstillgångar           

            

Kortfristiga fordringar           

Kundfordringar   0   105 000   

Övriga fordringar   46 301   98 405   

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   0   25 651   

    46 301   229 056   

            

Kassa och bank   12 226   377 675   

Summa omsättningstillgångar   58 527   606 731   

            

SUMMA TILLGÅNGAR   3 956 844   4 675 080   
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Balansräkning Not 2017-04-30 2016-04-30 
  

 

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER           

            

Eget kapital           

Bundet eget kapital           

Aktiekapital   2 356 500   2 356 500   

            

Fritt eget kapital           

Överkursfond   2 256 500   2 256 500   

Balanserad vinst eller förlust   -2 066 643   -2 019 846   

Årets resultat   -628 321   -46 798   

    -438 464   189 856   

Summa eget kapital   1 918 036   2 546 356   

            

Långfristiga skulder 7         

Skulder till kreditinstitut   1 877 428   1 962 188   

            

Kortfristiga skulder           

Skulder till kreditinstitut   78 240   78 240   

Leverantörsskulder   12 500   24 199   

Aktuella skatteskulder   17 640   34 920   

Övriga skulder   1   9 161   

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   52 999   20 016   

Summa kortfristiga skulder   161 380   166 536   

            

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   3 956 844   4 675 080   

            

  

  



SingöAffären AB (publ.) 

Org.nr 556782-6747 

6 (10) 

  

      
 

 

Noter 

  

Redovisnings- och värderingsprinciper 

  

Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 

och koncernredovisning (K3).  
  
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
  
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. 
  
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 
  

Intäktsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den 

omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna 

kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
  

Anläggningstillgångar 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 

ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.  
  
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader 2-8%   

Inventarier, verktyg och installationer 20%   

      
Komponentindelning 
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när 

komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, 

utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens 

anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader. 
Investeringbidraget  har redovisats som en minskning av avskrivningsunderlaget för byggnaden. 
  

Finansiella instrument 
Andelar i dotterföretag 
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I 

anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella 

kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. 
  

Inkomstskatter  
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 

underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i 

eget kapital. 
  
Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. 

Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder 

och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive 
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skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. 
  
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med 

ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av 

förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten 

skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. 
  
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 

redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga 

överskott. 
  
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna 

skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver. 
  

Nyckeltalsdefinitioner 
Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 
 
Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. 
 
Balansomslutning 
Företagets samlade tillgångar. 
 
Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 

balansomslutning. 
 
Likviditet (%) 
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder. 
  

Uppskattningar och bedömningar 
Inga antaganden om framtiden och andra väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen 

skulle kunna innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och 

skulder under nästa räkenskapsår: 
  

  

  

Not 1 Resultat från andelar i koncernföretag 
  2016-05-01 2015-05-01   

  -2017-04-30 -2016-04-30   

        

Nedskrivningar 392 337 0   

  392 337 0   
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Not 2 Byggnader och mark 
  2017-04-30 2016-04-30   

        

Ingående anskaffningsvärden 4 915 422 4 915 422   

Investeringsbidrag från Länsstyrelsen -399 800 -399 800   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 515 622 4 515 622   

        

Ingående avskrivningar -522 272 -427 238   

Årets avskrivningar -95 034 -95 034   

Utgående ackumulerade avskrivningar -617 306 -522 272   

        

Utgående redovisat värde 3 898 316 3 993 350   

        

  

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 
  2017-04-30 2016-04-30   

        

Ingående anskaffningsvärden 393 418 393 418   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 393 418 393 418   

        

Ingående avskrivningar -393 418 -352 620   

Årets avskrivningar   -40 798   

Utgående ackumulerade avskrivningar -393 418 -393 418   

        

Utgående redovisat värde 0 0   

        

  

Not 4 Andelar i koncernföretag 
  2017-04-30 2016-04-30   

        

Inköp 1 0   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 0   

        

Utgående redovisat värde 1 0   
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Not 5 Specifikation andelar i koncernföretag 
  
Namn 

Kapital- 
andel 

Rösträtts- 
andel 

Antal 
andelar 

Bokfört 
värde   

Söderby 3:24 AB 100 100 50 1   

        1   

  Org.nr Säte Eget kapital Resultat   

Söderby 3:24 AB 556877-2056 Norrtälje 100 447 37   

            
Dotterbolagets eget kapital och resultat avser räkenskapsåret 2015-09-01 -- 2016-08-31. 
  

Not 6 Andra långfristiga fordringar 
  2017-04-30 2016-04-30   

        

Ingående anskaffningsvärden 75 000 150 000   

Tillkommande fordringar 302 868 0   

Avgående fordringar -45 531 -75 000   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 332 337 75 000   

        

Årets nedskrivningar -332 337 0   

Utgående ackumulerade nedskrivningar -332 337 0   

        

Utgående redovisat värde 0 75 000   

        

  

Not 7 Långfristiga skulder 
  2017-04-30 2016-04-30   

        

        

Skulder som betalas senare än 5 år efter balansdagen 1 336 268 1 649 228   

  1 336 268 1 649 228   

        

  

Not 8 Ställda säkerheter 
  2017-04-30 2016-04-30   

        

        

Fastighetsinteckning 2 500 000 2 500 000   

  2 500 000 2 500 000   

        





WIKLANDS I (3) _ .. 
Itt\'isions bcrii utbe 

Till bolll~Sllmm.n i S inglAffiren AB (pLIbIo) 
OrK.nr SS6782.6747 

Uttu/uml...n 

Jag Iw" 1Ilf"&t en revision IV Ann:doviSl1lJ1i'C'11 fllIo- Sm,Mf"fiIren AB (publ.) fllIo- rtikenlkaps.l~ 


20 16-0S..() I • 2017-04·30. 


Enligt min uppfann;", Iw IrsreOOvismngen uppoillll\J i cnll~ nw:d 1J1n:OO,;,..,inplljlCl"l och Fl" c:n I 

Illa "bcrUlipl'"SC<;rIdc:n rittl'lsandc: bIld l" SIIt,Mfliren AB (publ.)s lilllnsiella 1I11llruna per den 

2017-04·)0 och av dess IilllnsicUa rcsulla1 mr.~ mil&! hsrodovisrunpll~ . FÖtvlIltrunplM:l"liuo;bm Ir 

IOrenlIIl mtd It$n:doVlSl1lrlgc:r\J ö,Tip dc:llll". 


Jallullstyrkc:r dirf"or IU bollllWämrnnn fa$l.$llIllc:r rcsullatrikrllrlgcn och ballLlurikmlljCll. 

Gmndfor ItUu/ondel/ 

Jas tw mflin revi~ionen enlilll llllc:rnalional SlJlndul"dJ on Audilillg (ISA) och god revi~~ i S,·"';ge. 

Mill aOSl'llr ""lilll dc5IIa SllUJdBnIc:r bl:l;kri ..... ninnare i Dnnillc:l Re";Jonu IlI/JWIr. Jall ir obc:ruc:rldc: i 

ffirhAlIandc: lill SingöAffiirc:n AB (publ.) enligt god revillOl'$sc:d i SVc:r111C \)Ch IuIr i lhTigt fullgjon milt 

yrkesC1isb ansVllrcnligt d_ kniv. 


Jall AnliCT all dc: revisionsbc:vis jRg har inhämtRIlIr tillräckhp och ändamAl5CI11iga 10111 gJ\Ind fl.\r mIM 
uttalanden. 

Stj'n/Jem l/dl ,wbtlillulllle dird:tlJrenJ ulI.u ·ur 
IkI Br Jlyrcl5Cl1 och verkliiäIlande din:1.1Ö!"m som har all/MITt:1 ror au Arsrroovi5ninScII upprlltW och an 
dm lIer en riiu';san\k bild enligt Al"lifl::Illovis"i"g:d1Ilm. S'yn:lsm oo;h "erkl;lilland<: direklöml ans""",. 
Aven ror dc" inlerna kOnll\>1I som de bedömer il" nc'kMindill fl.\r all upprlllla m ~vi$llilllllWlt1 illle 
inndllllcr MJPlI vAsaulilll fdaktightlcr. '"IIfC sill dessa bc:rw på oegallli~c:r eller på fel. 

Vid upprilllandc:t." Irstedovi,ruollcn ansvarar ilyrel5en ocb "er1c!Ilillandc dln:klön:n fOr balömrulljlen av 
bol'IIe1' förmlp all fonsälta vcrUam/w:ccn. Dc uppl)'IiCT. när s.I irlillimphgt. om förblllandc:n tOm kan 
pi,"c:rb fOrmI,pn I II ron5ålla vcrk5.amlM:Im ocb all 1Il\':inda antapndel om fonsall drill. Amaglmdel om 
fonIIII drilltiUimplII dock inte om styrelsen oo;h verkställande: direktön:n Ivser ",likvidera bolaget. 
uppb(\nI mtd ,-erbamhc:l.cn eller inle bar nåjIOI reall$l.ISkt alla-nal'" Illl all göra Dig!)( ." dCII.II. 

Rt"'iJorl/s unu"fIr 
Mil'" mAllr III uppot. <:II riOIhII gDd IV dlerhd om hu",vida lrsredovi,ninl/c:l1 ..:>m helbd ,,,Ie 
InndllJler nAa:n vbenlhaa relal.li~er. ,"aR; , illlic:$$a beror pi QeIIC1lIliahcter eller på fd. och all limna 
en f"C\'bion'lbeflllcl$C: tOm inndlAller miNI m"landm. Rimlia säkcrhc:llr en hög grad IV dkcrhc:l. mo:n I r 
inacn ~i fOr"l en reviSIOn tOm utfUn: c:nligt ISA och aOO revi$iooJ.scd i Sverige alltid kommc:r 1111 
uppilio;b en vlK"nIha fdakll&bd om en tAdan fl",.". Fellkll&bdcr kan upp5Ii pi arund liV ocgcnl1i~er 
eller fel och II_ VIII1I vlJenthga om dc: cnakill dler lillAIIlI1lIlII rimligen bn Iörvinw p6vab dc: 
ekonomisb bcslUl som anVindarc fatIM mod JI"IlfId 1lrtrocIo'umnacn. 

Som del ,ven f"C\'uion roligt ISA IllvilIder M profCS&lOndIl omdöme oc:h h:lr en prorCUl<:ll>dh ,keptld: 
IlISIJllrulli uOOcr hela 1"eI';.ioom. l>aamom: 

http:erbamhc:l.cn
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- idcntllicnr och bocIömer Jaa ruknna RIt \1Ismtll. fdaktlahel« i iQrakr.·ISlUn&CR. vart: "II dcsu beror 
pi. oegmdla/lelo:relkr prI fd. utfonnaroch uIRlt ~Jirderbland ......1utlflin ~ nsko:roch 
lIIhImlar r'C\UIOII$be\'I' ~ ar ttlltlcld,. oeh IndamllsaIJlP RIr all ulg6n en gnmd mo- mInIl 
Ultfllandm. Risken fi5r all mle uppdclut en \'iJmtlt, fdakllgbn ull fiSljd IV OC'gCIUItahae:r Ir h6sn= In RIt 
en >isenlltl felaktIghet som berwpl. fd. efl<nC)IJI oegentl laheler kM IIIneu.ttl aacrande i mukDpt. 
förfllsloulII-lvsilaltp utellmnandcn. fdtkhl infOl1llllion eller 'ijdo.5~tandc IV intern kontroll. 

- &kIlTarJI& m'l en föntkIsc n den del IV bolaget. interna lontroll '0111 har btlydclse för mlll I'C'YlIlOn 

RIr III utfortnll granskrunpltainJer 101ft Ir limpl,p med hiftsyn t,11 ()ftl$IlndJghdet\\k, men ,nle ror III 
uttala IT\JII om dfd;uvttetm i dm mlemll kontrollen. 

- ut\'irdenr j11l1imp1tgheten, de rMovtJlllnlPfll'UlC'pct' 101ft 1II\1Inds oeh nmligheten i lI)'felJenS oeh 
\'CfbtIllande dudlÖl'mS UW'bnmngar i rcdovwllIIllell oeh hUh6!Mdc: uppl~,,,IpI'. 

- drar Jaa en ilUlJlltl om J~liJbcten I IU lIyrdJCn oeh vetlutlllandc dudtÖl'Cn anvlndc:r lII11apndet \>!II 

rOfUllI dnfl. v,d uppnllandel av hsredo,·isnin&ft\. Jall dnroclai en . 1l1l$&I$, mcd gnmd i de mhIJlIladc: 
reVlSlonsbe\UCIl.. om huru,ida det finns nAgon \'lsentllg oilll ahcuraklor 10m 1_Mdatlll hlndclser 
ello:r I&h!IIanden 10m lo::an leda till bctydm1dc I';\cl om bolagru förmAp all foruiua verbamhctm. Om 
jag draullll.utsen au dd filUll en vIsenthII osIlemc:tsfaklor. miste jla I rc\i~iorl$beriudJCn Ii'lla 
uppm.itbamhden pi uppIysninpmll i intodovisnilljm om den 'isen1lip osIkahcuf.klom dia. om 
lIIdatlll upplysni.,. ifOlil1ricklip. rrodifi.,." ulIal.ndet om intodov,snirq.'elI. MltIII slultlal5er baIa'aI pi 
de reo.iJionSbeo.i$ lIOItI inhimtas fntm till datUnlt'l fiir revbionsbc:rluclscn. Dock kan framtida hlnd!:l~ 
ello:r JiXbåU.nden gOCa In etl bolll,nle läll&JC kan fonsIn. ,'Cfbambcten. 

- lIIvin:1crar Jag dat ö''a'Jtll~ pn:smIalloncn.lllUkturm och innehållet i 6rsrroo';llIlnsm. diribland 
uppJ)'SIUngIIflla. oeh om :\rs.n:do'·lsnmgen Alerger de underllgglll}(\e tnu~kt\OIIC1N och hälldcl$Cl'l!a prI ett 
sitt som ger ttt riittvisa~ b,ld. 

Jag måste mfQrTTler1l styrelsen Om bland al\fL3t reo.·isiO/lClI$ pl3nCr.1de omfattrunll och inriktnil1j SlIn~ 
Ildpunllttt för den. Jag måsle oebl informera om bc:tydct.,eful1a ia~ttagel$Cl' under revi,iontn. däribland 
de betydandc brister i d~, inl,""",- kontroll"" SOUl j ' lI id"llti!itnot . 

Ka liilort Olll ll lld,.. knt,· enlig t holgMr 1)(':11 Mndnt mrr~1tllingMr 

Ultalan den 
UI/)nT min revision a v ~v;s"ingerl ha r ; 18 ä\'c" utffin en rt:visiQn RV styrcl!lcnll och verbtill."de 
direktörens fllr.'Il1tning fllr Si~Affilren All (pub!.) för rikenskllpsJrd 201tHlS-01 - 2017-04-30 tamt av 
rn"laget liII diipo$itiOller betr!ill'ande bolaIet, vi ,,1U. ella fllrlust. 

JIII till$lyrkcr att bola,,"lä1\1)1~~n disponerar vins/eli ",,,ligt förs1811et i IOmtltni"iSbc:rllttdscn oeh beviljar 
Ityrcllle1l$ledamö!er och verkstiHande direkt{\rcn lIIliV8.rsfrihct fllr tiikenskapsål'l'l. 

Gru"dflJr ulla/um/en 
Jag Iw utf&t revistollen enligt god Il:\'isionsscd i Sverige. M lII ansvar a lligt daUIa beskrivs "linnare i 
IVJl"net Re,·l.OI'''S "''''''W'. Jng lr oberoende i IlIrhAllande lill SingöAffiirm AB (publ.) mligt god 
f1:\'11OI'SSt:d i S,-enge oeh har i ömll1 fullgjort mill yrkesetiJkn ansvar enligt des$a kra\'. 

Jaa Inser lit de n:vir.ionsbcvil j lll har inh5mtat lr liltfkklip och IndamAlsenlip iIOlT\ If\llld fiir mim 
utlalandm. 

-
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Styre/sl!/u"eI! ''I!rhttilfulllle J;rekttirell,f u/m'ur 
P<..11r SlyrclsenlOtn Nor Il/ISVlII'd mr ffiIllallct till dispositioner belrliO:'nd/! bolage\1 vi~ eller !5r1U$l. 
Vid fl.\r$lng till utdelning innefallnr d.:lla blnnd annat "" bedömning av om utdelningen lir flInvarlig med 
hlInsyn till dc krav 5()TI1 bol~gcl5 vcrk.sllmhdsart. umrallning och risker it~ller pli sturlcken av bol~gcls 
"lP'" kapital. bmSQliderin~ho\'. likviditcl och ställning i övrig! . 

Styrelsen a~'IIlnU' för bolagets organisation och ror,,,hningcn av bolagets nngc1ligenhcler. O"n. 
innefattUr bland IInnat ~Ll fonlö~ndc bt:döm.l bol~lIcts ekooomi~ka si!lillt;OII ()Ch ~Ll lillse au bolagets 
urgan;S/ltion är utformad så att bokJöri"iC". mcdelsfQrvahningen och bolagets ckOllOmi~"'" 
angcligenhcter i övrige kontrollcras p.\ etl bc:tryggande &lin. Den verbtllllRndc dirdtörcn ska sköta den 
Iöp.~ndc m ..... hningen enliglltyrelsemr riktIi'lier och an,'i,ninsar och blnnd Rnnnt vidta ,II! Itjllirdcr lOtn ir 
nöchindilPl mr ~tI bolagets bokmrinII skir fullgöras i IhtmlSstlimmcl,;e med lag ()Ch mr nll 
nltdclsmr\'ahningc:n ska skÖlII5 på ett bc:tryggandc llill. 

He";sorIlSI1II1','ur 
M,n mål beträffande revisionen av fötvahniul,'CIl. och dllrmcd min ullalandc om ansvarsfrihet. är all 
inhämta rt:",sionsbe\'is mralt med en nmhg gmd av IIllkerhet kunna bedöma om MgQfl slyrelsele<lamot 
eller vt:fbtilllande direktören i något ,·lIs...."tliSt avSrt1lde: 

• fVrdagit ",\gon Atgfird eller gjort sig skyldig till t~gon fill$ummelse $Om kan mranled., 

rnllllni~kyldighd mOl bolagct. eller 


Mitt mAllx:triiffandc revistOf\Ctt av IOrslagcl till d,SpQ$itioncr av bol~g\:u vinst eller fOrluSl. och därmed 
min unalantk:om lidta. är an med rimlig grad av säkerhet bedöma om mrsjaget lir ffirmligl med 
akticbolagslagcn, 

Ihmltg slikerllCl är en hög grad av silkcrhet. tnI:!'I ingen garanti för au en revision som utlOrs enligt god 
re.isLoossed i Sverig<! mlhid konuncr alt upptlicka5tglirder eller Rlr$umrnelscr $Om kan f3nmlcda 
crs!untnj;S5kyldighd mot bolaget. eller au ett fOn;I8gtiU dispoiSitiont:r av bolag~1' vinst eUcr förlust irue 
lir f3rt:nligt n.ed aktit:bolagslag,,", 

Som ett del &v en revision enligt god revisioll$sed i Sverige atlvlindcr jag professiotlellt onwlöme och t~r 
en professionelh skt'plisk inställning under hda revisionen. Gnmskningen av fQrwJtningen och IOnlaget 
till dispositioner av bolagets vinst ditT ffirlust gnllldllr sig friimst på revisionen "V rlikenskapc:nu. . VilkR 
tillkomnt.aode gl1lusknings.Atg.'irder 50In UI!QQ bas<:m:I IlA mi" professionella bedönming nltd 
utgångspunkt i risk och vlsent!ighcl.. Det innebär att jas rokuserar grarukningen pA sådana Atglirdcr. 
omridcn o<:h förhAllanden som ir viJClltliga mr vcrblmmect1! o<:h dir a\'Steg och övcntidel_ skull/! ha 
5lirskild Ix:tydelse mr bolallets ,it\llltion. Jaa gir igenom och pr6var fUIl8dc: beslut. bcslutsundc:r!q. 
vidtagna åtgärder och andra förMllandc:n $Om 5r rele''anta för mill uttalande om ansvarsfrihet . Som 
underlag för mitt uu:!.lande om SlyrclSCflS förslag lill dIsposrtioner Ix:trliffande bolagets ",nst eUCI' fOrlust 
har jag granskat om mrslaget är förenligt med aktieboJagslagcn. 

Anne: S.'roare 
AuktorilK'l1ld rcvi5Ol' 
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