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Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 $ aktiebolagslagen (zoo5:55r)
iiver styrelsens redogtirelse fiir lcvittning
Till bolagsstamman i Eniro AB (publ), org.nr 556588-0936

vi har granskat

sBTelsens redogtirelse med avseende

pl kvitt[ing

daterad 2o18-o7-2o.

Styrelsens ansuar J6r redog 6relsen
Det ar styrelsen som har ansvaret fiir att ta fram redogiirelsen enligt altiebolaSslagen och fiir att det finns en
sedan intern kontroll som stytelsen beddmer nddviindig {iir att kunna ta fram redogtirelsen utau viisentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror pA oegentligheter eller pi fel.

Reuisorns ansuar
oss om kvittningen pt grundval av vir granskning. Vi har utftirt granskniugen enlig FARS
rekommendation RevR 9 Reursorns du riga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebologsftrordntngen.
Denna rekommendation kraver att vi planerar och utliir granskningen ftir att uppne rimlig sakerhet att stlrelsens
redogiirelse inte inuehlller viisentliga felaktigheter. Revisionsfiiretaget till?impar ISQC 1 (Intemational Standard
on Quality Control) och har darmed ett allsidi$ system fiir kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade
riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder ltir yrkesutiivningen och tilliimpliga

Vir uppgift iir att uttala

krav i lagar och andra fiirfattningar.

Vi iir oberoende i ftirhlllande till Eniro AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i it!'rigt fuUgjort vert
y-rkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Granskningen innefattar att genom olika ltgarder inhamta bevis om finansiell och annan information i styrelsens
redog6relse. Revisorn viiljer vilka etgarder som ska utftiras, bland annat genom att beddma riskerna fiir viisentliga
felaktigheter i redogtirelsen, vare sig dessa beror pl oegentligheter eller pi fel. Vid deuna riskbedtimning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som er relevanta Itir hur st Telsen uppriittar redogdrelsen i syfte att
utforma granskningsetgarder som ar andamilsenliga med hansyn till omstenditheterna, men inte i s)'fte att Btira
ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar ocksa en utverdering av
dndamllsenligheten och rimligheten i stytelsens antaganden. Vi anser att de bevis d har inhlimtat iir tillrdckliga
och iindamllsenliga som grund ftir vArt uttalande.

Uttalande
Vi anser att stlrelsens redogiirelse har upprattats i enlighet med 13 kap. 8 g aktiebolagslagen och kvittningsrdtten
avser giltiga motfordringar.

}uriga upplysning ar
Detta yttrande har endast till s)'fte att fullgtira det krav som uppstiills i
anvendas fdr negot annat andamel.
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