
Eniro AB

balanserakning pr 31.03.20

Pr. 31.03.20 har Eniro opprettet en kontroll balanse for Enko AB.

Kontrollbalansen inkluderer en nedskrivning pa akter i dotterbolag med 64t, MSEK noe som

medforer at egenkapitalen i selskapet er negativ. Styret har derfor sokt om
foretaksrekonstruksjon for selskapet - en prosess som er allerede er igang.

Dette er den eneste endrinqen i resultat og balanserakning sammenlignet med en vanlig ,gkvartarsstensins. 
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ENIRO AB
Balanserakning

I'SEK 2020
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Revisorns yttrande river granskning av kontrollbalansrdkning
enligt z5 kap. 13 S aktiebolagslagen

Till styrelsen alt Bolagsstamman Eniro AB org.nr 556588-0936

Vi har granskat slyrelsens kontrollbalansrakning pet 2020-03-31

Styrelsens ansvar fiir kontrollbalansrekningen
Det ar styrelsen som har ansvaret for att upprata en kontrollbalansrekning som uppfyller kraven i

25 kap. 14 S aktiebolagslagen och for den interna kontrolL som styrelsen beddmer ar nddvendig 16r att
!ppratta en kontrollbalansrakning som inte innehaller vasentliga felaktigheter vare sig dessa beror pa
oegentligheter eller misstag

Revisorns ansvar

V6rt ansvar ar at granska kontrol balansrakningen sa att vi kan amna ett skriftligt yttrande dver om
kontrollba ansrAkningen uppfyller aktiebolagslagens krav VL har utfort granskningen i enlighet med
RevR 1 Granskning av kontrollbalansrakning Denna rekommendation krever att vr fdljer yrkesetiska
krav samt planerar och ltfOr granskningen for att i yttrandet med begransad sekerhet kunna uttala oss
om kontrollbalansrSkningen uppfyller aktieboagslagens krav

Granskningen innefattar att genom olika atgerder lnhamta bevis om belopp och annan rnformation i

kontrollbalansrdkningen Revisorn valjer vilka atgarder som ska utfdras bland annat genom att
bed0ma risken fdr vesentliga felaktigheter kontrollbalansrakningen, vare sig dessa beror pa
oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedomning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som ar relevanta for hur styrelsen upprattar kontrollbalansrakningen i syfte att utforma
granskningsatgarder som ar endamelsenlga med hansyn till omstandigheterna, men inte r syfte att
g0ra ett uttalande om effektiviteten bolagels interna kontroll Granskningen har i huvudsak
begrensats till analytisk granskning av kontrollbalansrekningen och undedag till denna samt
forfragningar hos bolagets personal. VArt bestyrkande grundar sig ddrmed pa en begrensad sakerhet
jemfort med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhembt ar tillreckliga och andamalsenliga som
grund fdr vSrt uttalande.

Uttalande

Grundat pe ver granskning har det inte framkommit nagot som tyder pa at kontrollbalansrakningen
inte uppfyller aktiebolagslagens krav.
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Vasentlig osakerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift
Utan att det paverkar vara LrttaLanden ovan villjag fasta uppmerksamheten pa forvaltningsberattelsen
och not 36 i ersredovisningen och koncernredovisningen ldr rakenskapsaret 2019 dar det framger att
bolaget under 2020 har redovisat en nedskrivning av mmateriella vilket inneburit att moderbolagets
egna kapital ar fdrbrukat och en kontrollbalansrekning har uppretatts. Fdretaget har den 30 mars
ansOkt om fdretagsrekonkuktion och en preliminar rekonstrukUonspJan lades fram den 28 april, den 30
apri medelade Solna tingsrett att foretagskonstruktionen skulle fortseta. Det ar styre sens beddmning
att bolaget, i del fall fdretagsrekonstruktionen mrsslyckas, har uttdmt de rdttsmedel som star till buds
for att radda bolaget. I hande se av att foretagsrekonstruktionen nte iir genomforbar kommer styrelsen
darfor att ansoka om konkurs. Dessa fdrhallanden tyder, tillsammans med de andra omstandigheter
som namns i not 36 i arsredovisnlngen f0r 2019-12-31, pa att det finns en vesentlig osekerhetsfaktor
som kan eda till betydande tvivel om foretagets fdrmaga att fo.tsdtta verksamheten..

Upplysning av serskild betydelse

Utan att det peverkar vara uttalanden ovan vill vi fdsta uppmerksamheten pa not 6 Goodwi I i

ersredovisn ngen fdr rakenskapsaret 2019 dar det framgar at vardet p6 fdretagets immateriella
t lgengar ar beroende av ett antal vasent|ga antaganden av ledn ng och styrelse dar tillvaxttaklen i

omvandlingen dr den mest v5sent|ga. Om inte translormationen av Eniros tjdnsteutbud fer genomslag
i forseljningen den takt som ldretagsledningen antagit eller om andra antaganden sorn legat till grund
for det nedskrivningstest som ledningen glort, skulle fdrandras pe ett negativt satl kommer detta leda
till ytterligare nedskrivningar dA de antagna kassaflddena inte kommer infeffa alternativt skjuts lengre
fram tiden. Motsvarande osakerhet finns avseende vaaderingen av moderbolagets aktier i dotterbolag

Ovriga upplysningar
Detta yttrande er endast avsett som underlag til forsta kontrollstdmman enligt 25 kap 15 S
aktiebolagslagen och ar inte avsett att anvandas for negot annat endamAl.
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useCoopers AB

N,lchael Ben
Auktoriserad

Car €ogelberg
Auktoriserad revsior

Huvudansvarig revisor
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