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Revisorns yttrande över granskning av kontrollbalansräkning
enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen
Till styrelsen alt Bolagsstämman Eniro AB, org.nr 556588-0936
Vi har granskat styrelsens kontrollbalansräkning per 2020-10-31.

Styrelsens ansvar för kontrollbalansräkningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en kontrollbalansräkning som uppfyller kraven i
25 kap. 14 § aktiebolagslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att
upprätta en kontrollbalansräkning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att granska kontrollbalansräkningen så att vi kan lämna ett skriftligt yttrande över om
kontrollbalansräkningen uppfyller aktiebolagslagens krav. Vi har utfört granskningen i enlighet med
RevR 1 Granskning av kontrollbalansräkning. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska
krav samt planerar och utför granskningen för att i yttrandet med begränsad säkerhet kunna uttala oss
om kontrollbalansräkningen uppfyller aktiebolagslagens krav.
Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om belopp och annan information i
kontrollbalansräkningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att
bedöma risken för väsentliga felaktigheter i kontrollbalansräkningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar kontrollbalansräkningen i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att
göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. Granskningen har i huvudsak
begränsats till analytisk granskning av kontrollbalansräkningen och underlag till denna samt
förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet
jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för vårt uttalande.

Uttalande
Grundat på vår granskning har det inte framkommit något som tyder på att kontrollbalansräkningen
inte uppfyller aktiebolagslagens krav.

}

pwe
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

t,lloeno",

e|.

;;;;;;;;;";

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'

"r,,i"o6i"g"rrg"n

Maln:,d 2A2O-12-44

seCoopers AB

P

e berg
Auktoriserad revlsor
Huvudansvarig revisor

2a\2

S

