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Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Medhelp Care AB intygar härmed dels att denna kopia av
årsredovisningen Qverensstdmmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på
årsstämma ZdZl?.f.-.i9.. Stämman beslöt oäfsa att godkänna styrelsens förslag till reäultatdisposition.
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Förvaltn i n gsberättelse

styrelsen och verkställande direktören för Medhelp care AB (556583-0691), med säte i stockholm, får
härmed avge årsred ovisn i n g för räkenskapsåret 2.020-0 1 -o 1 -)ozo-l z-gl .'

Allmänt om verksamheten
Bolaget bedriver verksamhet där Personal- och. Chefsstödstjänster erbjuds, som innebär att företag
och offentlig förvaltning får hjälp med att administrera och forkorta sjukirånvaron inom organisationän.
Medhelp har företag med alltifrån 15 anställda upp till organisationei med ca 75 000 ansållda knutna
tilldenna-tjänst. Sjukfrånvaron kan minskas samtidigt soh organisationen får de underlag man
behöver för att aktivt arbeta för ett friskare företag. Brukarna har kontakt med legitimerade
sjuksköterskor och vi erbjuder även tilläggstjänster inom personal och krisstöd sämt rehabilitering.

Sjuk- och friskanmälan i kombinatigl med personlig sjukvårdsrådgivning ger en tydtig bitd av
sjukfrånvaron och underlag for att identifiera åtgärderför att sänkå den.-Glnom vår äotnptattform kan
föfelag snabbt och enkelt börja använda de tj_änster som passar kundens behov bäst. Vi erbjuder
mjukvara som tjänst, software-as-a-service (SaaS), vilket innebär snabb och kostnadseffektiv
implementering och tjänster som alltid är uppdaterade och säkrade för framtiden.

Viktiga förhållanden och väsenfliga händelser
Under verksamhetsåret har koncernstrukturen ändrats, vilket inneburit en avveckling av det finska
19!9p_ota,Oe]. Nytt moderbolag i koncernen är det svenska bolaget MedHetp Crouine
(559120-1057) som under året förvärvade Medhelp Care AB rrari ueonetp Äe lssosa i-l++a1.
Medhelp Care AB har i sin tur förvärvat det danska bolaget Medhelp nrS (CVR'no 31 Zg 48 g3) från
ryle.{e^lp 9I9!p _oY (1749602-2) samt det norska botagel Medhetp bare Norge AS (D-nr
651 058-1 8720) frän Medhelp AB (556587 -1 449).

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Rådande Covid-19 pandemi, relaterade restriktioner samt utvecklingen mot ökad andel hemarbete
påverkar bolagets verksamhet enbart i begränsad omfattning.

Ägarförhållanden
Bolaget ägs till 100% av Medhetp Group AB, 559120-1057

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

i kkr
N tng
Resultat efter finansiella poster
Soliditet i %

Förändringar i eget kapital

2020
67 055
6171

18

2019
446

6 003
13

2018

5 643
11

2017
5
7 397

14

Arets
resultat

Fond för
Aktie- utvecklings- Balanserat

resultat
rets början

Omfört till fond för utvecklingsutgifter

Balanseras i ny räkning
Arets resultat

Vid årets slut

100
11016 -1 1 016

4 583 -4 583
2934

r
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Belopp i kronor

-5 374 605
2934 237

-2 440 368

-2440 368

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat
Arets resultat

Disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning

-2 440 368

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med
noter. Redovisningsvaluta är svenska kronor. Samtliga belopp anges i kkr om inget annat anges.

r
ö



Medhelp Care AB
556533-0691

2020-01-01-
2020-1 2-31

67 055
32

67 087

-33 634
-1 5 460

-11 454
-4

6 535

3(1 0)

2019-01-01-
201 9-1 2-31

62 446

62 446

Resultaträkning
Belopp i kkr

Röre/sens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat frän finansiella poster
Ovriga ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande kostnader

Resultat efter finansiella poster

Boks I utsd is pos iti o ne r
Koncernbidrag

Resultat före skatt

Skatt på ärets resultat

Arets resultat

Nof

2
3

-45 034
-11 127

-64,5

9

6171

-2426
3 745

-811

2934

6 279

-285

6 003

-'t57
5 846

-1263

4 583

I
-373
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Balansräkning
Belopp ikkr

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar

I m m ateriella anlägg n ingsti I Igå ngar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten

M ateriel I a an lägg n i ngsti I lgångar
lnventarier, verktyg och installationer

Fi nansiella an I ägg ningstil lgå nga r
Andelar i koncernföretag

Summa anläggningstillgångar

Omsättn i n gstill gångar

Ko rtfr i sti g a fo rd ri n g a r
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsäft ningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

Nof 2020-12-31 2019-12-31

33 754 34 186

33 754 34 186

13

13

4 207

4 207

37 968 34 199

4

7

7

5

6 967
1 525

I
1 008
9 509

I 509

47 477

6 536
1 145

31

1 442

I 154

I 154

43 353

+
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i kkr

EGET KAPITAL OGH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter

Frift eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Arets resultat

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Nof 2020-12-31 2019-12-31

100
11 016

100

11 116 100

-5 375
2934

-2 441 5 641

8 675 5 741

6 362

6 362

1 241
2703
1 967

19 629
2 132
3 820

948

1 058
4 583

37 612

43 353

1 130
2 559

199
29 236

1 342
2642

504
32 440

47 477

r
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Al I m ä n n a redovi s n i n gs pri nci per
tltgggyjtlingen är"upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänne
råd BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredovisninglXei.

Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år.

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

Värderi n g spri nci per m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

lntäkter
Försäljning redovisas vid leverans i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter
avdrag för moms och rabatter.

Leasing - leasetagare
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.

Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhojd forstagångshyra men exklusive
utgifter för tjänster som forsäkring och underhåll, redovisas som köstnad tii;ariovär leasingperioden

Ersättn i ng ar ti I I a n stäl I da
Pe n s i onsfö rp I i kte lse r
Huvuddelen av koncernens pensionsförpliktelse täcks genom att försäkring tecknats hos
försäkringsföretag

Skaff
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skatteplikiiga iesultat och den del av
!i!igare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.'Upp-kluten skatt är inkomstskatt
för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till fötjd av iidigäre transaktioner eller
händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära
skillnader som härror från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för
avdragsgilla temporära skillnader och för mojligheten att i framtiden använda skattemässiga
underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller
skuld forväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och s-kattäregler
som är beslutade fore balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas
baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprovas varje balansdag.

r
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Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade
utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i balansräkningen utifrån avtalets ekonomiska innebörd.
Vid första redo.visningstillfället värderas omsättningstillgångar och kortfristiga skulder till
anskaffningsvärde.

F_inansiella tillgångar tas bort från balansdagen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har
löpt ut eller öv-erförts och bolaget har överfö-rt i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade
med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelsen har regleiats
eller på annat sätt upphört.

M ateriel la a n lägg n i ngsti I lg å n gar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till
förvärvet.

T_illkommande utgiftgr so.m uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter
för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader når Oä uppkommer.

Avskrivning sker linjärt över_tillgångens beräknade nyftjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara
belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. AvskrivniÄgen redovisas so-m
kostnad i resultaträkningen.

Avskrivningar
Materiell a anlägg n i ng stiilgå nqar
lnventarier

Avskrivningar

5

I m materiel I a an läg g n i ng sti I I gå ng a r
Utgifter för utveckling av programvaror
Vanligtvis kostnadsförs alla utgifter för utveckling eller underhåll av programvara omedelbart. Utgifter
som är direkt sammankopplade med identifierbara och unika programvåror som kontrolleras av
bolaget och som har troliga ekonomiska fördelar som efter ett år överstiger kostnaden, balanseras
dock som immateriell tillgång. Direkta kostnader inkluderar personalkostnader för programufuecklande
och testande personal och en rimlig andel av relevanta indirekta kostnader.

Utgifter som hojer presta.ndan eller förlänger livslängden på programvaran utöver dess ursprungliga
nivå redovisas som en förbättringsutgift och ökar det ursprungliga anskaffningsvärdet. Batanseådl
utgifter för utueckling av programvaror skrivs av linjärt över nyttjändetiden, dolf nOgst fem år.

lmmateriella
rvade immateriella

lnternt upparbetade imaterialla tillgångar
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten

Ar
3

3
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Varav män
I
8

2020-01-01-
2020-12-31

278
225

2019-01-01-
2019-12-31

16

16

2020-01-01-
2020-12-31

10 390

10 390

4 381
1 163

8(1 0)

2019-01-01-
201 9-1 2-31

248
221

469

402

Varav män

2019-01-01-
2019-12-31

7 536

7 536

3 297
856

Not 2 Operationell leasing - leasetagare

F ramtida mi n i m il ease avg ifte r avseende icke
u ppsäg n i ng sbara ope rationell a leasi ng avtal :
lnom ett år
Mellan ett och fem år

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter

Not 3 Anställda och personalkostnader

Medel anta let anstäl ld a
2020-01-01-
2020-12-31

22

Totalt 22

Löner, andra ersäftningar och sociala kostnader

503

356

b

6

Löner och andra ersättningar
Övriga anställda

Summa

Sociala kostnader och pensionskostnader
(varav pensionskostnader) 1 )

1) Av företagets pensionskostnader avser 409 kkr (257 kkr) företags ledning

Not 4 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
2020-12-31 2019-12-31

-Vid årets början
-Övriga investeringar
Vid årets slut
Acku m u Ie rad e avskrivn i n g a r
-Arets avskrivning

Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Not 5 lnventarier, verktyg och installationer

Acku m u le rad e a n skaffn i n g sv ä rd e n
-Vid årets början
-Nyanskaffningar

Acku m u I e rad e avskriv n i ng a r
-Vid årets början
-Arets avskrivning

34 186
11016
45 202 34 186

-11 448

-11 448

33 754 34 186

2020-12-31 2019-12-31

31 31

31 31

-24

34 186

-11
-7

-18

-18
-6

7 rRedovisat värde vid årets slut 13

+
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Not 6 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
Företagsinteckningar
Kundfordringar (factoring)

Summa ställda säkerheter

2020-12-31 2019-12-31

7 250
6 758

14 008

2 800
6 398

I 198

Not 7 Koncernuppgifter
Företaget är helägt dotterföretag till Medhelp Group AB, org nr 559't20-1057 med säte i Stockholm.
Medhelp Group AB ingår i en koncern där Medical MHSH Consultant AB, org nr 559201-6512 med
säte i Stockholm är huvudägare. Medhelp Group AB upprättar koncernredovisning för den minsta
koncernen.

+
r
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Not 8 Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet:
Justerad eget kapital / Totala tillgångar.
Med justerat eget kapital avses justerat eget kapital med tillägg för 78,60/o av obeskattade reserver

Underskrifter

Stockholm 2021- 06 / O)

Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2021- O( - lO

s PricewaterhouseCoopers AB

Mc Guire
Auktoriserad revisor

\
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Medhelp Care AB, org.nr 556583-0691

Rapport om årsredovisn ingen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Medhelp Care AB för är 2020.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättuisande bild av Medhelp Care ABs finansiella ställning per den 31 december 2020 och
av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Medhelp Care AB.

Grund för uttalanden
Vi har utfcirt revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
Medhelp Care AB 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 verkstäl lande d i rektörens 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.

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 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 ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens
forvaltning för Medhelp Care AB för är 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust.
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Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamot 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 Medhelp Care AB 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 d i rektörens 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 fcir bolagets organisation och fcirvaltningen 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.

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

' på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av fcirslaget 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.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti for att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller fcirsummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt
med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar for revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den l0 iuni 2021

rl AB

nder McGuire
A.uktoriserad revisor
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Till PwC, auktoriserad revisor Alexander McGuire 2021-06-08

Detta uttalande lämnas i anslutning till er revision av Medhelp Care AB och deras årsredovisning för det

räkenskapsår som slutade den 31 december 2020 som syftar till att ni ska ge uttryck för er uppfattning om

huruvida årsredovisning i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och god

redovisningssed i Sverige.

Vi bekräftar följande (utifrån vär bästa kunskap och övertygelse, efrer aft ha giort sådana förfrägningar som vi har

anseft van nödvändiga för att på ett lämpligt sätt informera oss siälva):

Arsrecbvisning

a

o

a

a

Vi har tagit vårt ansvar för uppräftandet av årsredovisningama enligtvillkoren för revisionsuppdraget,

sårskilt al årsredovisningarna ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och god

redovisningssed i Sverige.

Betydelsefulla antaganden som vi har använt för att göra uppskattningar i redovisningen är rimliga.

Sarifin våra bedömningar och antaganden i samband med;

- Varderingen av andelär i dotterboläg vad gäller impairment modell för Medhelp Danmark.

- Värderin! av immaterialla tillgångar med bedomd nyftjandetid om 3 är där vi per 2020-12-31 inte ser

något nedskrivningsbehov av dessa tillgångar.

Närståenderelationer och närståendetransaktioner har redovisats korrekt och nödvändiga upplysningar

har lämnats enligt årsredovisningslagen och god redovisningssed i Sverige.

För alla händelser efter datumet för räkenskapsårets utgång som kräver justeringar eller att upplysningar

lämnas har justeringar gjorts eller upplysningar lämnats. Vi har särskilt beaktat hur effektema av COVID-

f S utOrottet påve*ärlfa-å komma att'påverkå bolagets framtida utveckling och/eller risker som kan

påverka den finansiella rapporteringen framåt. Vi kan i dagsläget inte bedöma någon negativ effekt

iiopptat till COVTD-19 och ingen osåkerhet bedöms föreligga kring bolagets fortsatta drifi.

Effekterna av felaktigheter som inte har rättats är oväsentliga, både enskilt och sammantaget, för

årsredovisningarna som helhet.
a

Lämnad information

o Vi har försett er med

o tillgång till all information som vi har kännedom om och som är relevant för upprättandet av

åröredovisningarna t.ex. bokföring, dokumentation och annat,

o ytterligare information som ni har begärt av oss för revisionens syfte, och

o obegränsad tillgång till personer inom företagen som ni har bedömt att det är nödvändigt att

inhämta revisionsbevis från-

. Alla transaktioner har bokförts i räkenskapsmaterialet och avspeglas i årsredovisningarna.

r Vi har upplyst er om resultaten av vår bedömning av risken för att årsredovisningarna innehåller ... .

väsenliga fetaktigheter som beror på oegenflighäter. Vi har även upplyst er om de faktiska oegentligheter

och misstänkta Äpektive påstådda oegånfligheter som vi känner till och som inbegriper

företagsledningen, andra nyckelpersoner och/eller Övriga anställda.



Vi har upplyst er om alla kända fall av överträdelser eller misstänkta överträdelser av lagar och andra

författningar vars effekter ska beaktas när årsredovisningarna upprättas.

Vi har upplyst er om alla kända tuister vars effekter ska beaktas när årsredovisningarna upprättas.

Vi har upplyst er om vilka företagets närstående är och om alla närståenderelationer och

närståendetransaktioner som vi känner till.

Annan information

Vi bekräftar att vi inte är skyldiga enligt föreskrift i lag eller annan författning eller sedvänja att publicera annan

information om företagets verksamhet, finansiella resultat eller finansiella position så som de redovisas i

årsredovisningarna oön att vi inte avser publicera sådan information eller bifogas de finansiella rapporterna och

revisionsberättelsen.

a

a

a

Bekräftelse av uPPdragsavtal
I det fall ett nytt separat uppdragsbrev ej upprättas så gäller tidigare fortsaft.

Per cFo


