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Revisorns yttrande <iver granskning av kontrollbalansrdkning
enligt z5 kap. 13 $ aktiebolagslagen
Till styrelsen

alt

Bolags stamman Eniro AB, org.nr 556588-0936

Vi har granskat styrelsens kontrollbalansr6kning per 2020-10-31'

Styrelsens ansvar fOr kontrollbalansrakningen
DeierStVrelsensomharansvaretldrattupprattaenkontrollbalansrakningsomuppfyllerkraveni
och fdr den rnterna konhollsom styrelsen bedome' ar nddvendig fdr att
iitr"-ic 6
"rt'"i"l"oslaqen
so, ,nte nneheller vasentliga ielaktigheter, vare sig dessa beror pe
,iprlitu
"""l,o"irorrL"r"rnir"Jn,ng
oegentligheter eller misstag

Revisorns ansvar
yttrande 6ver om
Vart ansvar ar ati granska kontrollbalansraknrngen sa at vi kan lamna ett sknftligt
granskningen
r,enlighet me9
Vi
har
utfijrt
tonirofiU"i"*rtixning"" uppfyller aktiebolagslagens krav
yrkesetiska
vifdljer
krdver
att
Dinna
rekommendaton
i"uir i orur"*rirgi, * oinirotnatansra*niig.
kunna
uttala oss
sekerhet
begransad
yttrandet
med
I
granskningen
f;r
att
pfun"r"io"fl ,ifor
krav'
"u.1
aktiebolagslagens
om kontrolibalansriikningen uppfyller
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information i
Granskningen innefattar att genom olika abarder inhamta bevls om belopp och annan
att
annat.genom
bland
ska
utfdras
som
fontrotiOatinstatningen Re;isorn valjer vilia Atgarder
pa
beror
dessa
vare
sig
i
kont-rollbalansraknrngen,
i"aiirnuii"r."n ro" ri""nuiga felaktigheter
Vid de;na riskbedomnrng beaktar revisorn de delarav den interna
o"g";tligL;t"r
"ir",.i"sta6.
for
hur styrelsen uppretbi kontrollbalansr'knrngen I syfte att utforma
toitrolle"n som affeteuanti
qiun"kning"3,tgarOur *m ar iindamalsenliga m;d hansyn till omstendigheterna' men inte i syfte att
i bolag;ts interna kontroll. Granskningen har i huvtldsak
riturri'a. o,
doi"
"ffektiviteien
"it
granskning
av kontrollbalansrakningen och underlag"tilldenna samt
;egransats till analytisk
ro,rl:aq"i"g; l',;" bi,l"geis personit. Vart bestyrkande grundar srg dErmed pe en begransad sakerhet
*"iil"i, vi anser att de bevis vi har inhamtat er tillrlicklga och andamabenliga som
rl]EJ
grund forv6d""uttalande
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Uttalande
pe att kontrollbalansrdkningen
Grundat pe var granskning har det inte framkommit negot som tyder
inte uppfyller akuebolagslagens krav.
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Upplysning av sarskild betydelse
pa not6 Goodwill i
Utan att det plverkar vera uttalanden ovan vill vifesta uppma*samheten
rmmateriella
pa
foretagets.
att
vardet
det
framger
trsr"Jorlnii,g"n for,akenskapsaret 2019 der

b-"ro""d" ,v ett aila vesent|ga antaganden av ledning och styrelse dar tillvdntakten i
.esivasentlrga. orinte tra-nsformationen av Eniros tjdnsteutbud far genomslag
till grund
ifoi"aft"i"i". io"" ult som foreta-gsledningen antag eller om andra antaganden.som legatdetla
leda
jJ'nuo1xiir"i"g.L"t som ledni;gen gio-rt skulle iorendras pa et negati satt' kommer
ttii
lengre
skluts
intraffa alternativt
trt. vttertroare nedsir,vr,nqar o5 de an6gla kassaflddena rnte kommer
i,'"li'iia'"]]. nr"-tl"iiir"oJosaie,net 6nn-s avseende varderingen av modefbotagets aktier i dotterbolag
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6vriga upplysningar
25 kap' 16
Detta vttrande ar endast avseh som underlag till andra kontrollstamman enligt
oar a'rI.le avselt at anvanoas fdr negot annat andamel'
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