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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Verksamheten 

Kl Science Park AB ska vara en del av Karolinska Institutets innovationssystem och nyttiggöra 
forsknings- och utvecklingsresultat inom  life  science. Kl Science Park ska skapa en affIrsutvecklande 
miljö av högsta internationella kvalitet för tillväxt av företag i regionen och utgöra ett stöd för hälso- och 
sjukvårdens utveckling. 

Flerårsjämförelse 

2019 2018 2017 2016 2015 
Nettoomsättning (kSEK) 2 375 3 628 11 978 21 870 20 772 
Rörelseresultat (kSEK) -671 -1 423 -7 -133 220 
Resultat efter finansiella poster (SEK) -702 -1 465 -23 -96 251 
Årets resultat 0 0 0 0 0 
Balansomslutning (kSEK) 1 352 1 562 2 142 10 463 7 169 
Soliditet 7% 6% 5% 1% 1% 
Antal företag i parken 49 47 84 87 86 
varav Flemingsberg 0 0 21 22 24 
Antal anställda i företagen 800 592 681 690 672 
varav Flemingsberg 0 0 180 185 169 

Antal företag i parken, antal anställda i företagen och kontorsyta kvm beräknas vid respektive årsskifte. 
2018-12-31 hade verksamheten i Flemingsberg avvecklats. 

Förändringar i eget kapital 

Aktie- 
kapital 

Bundna 
reserver 

Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat 

Belopp vid årets ingång 100 000 0 0 0 
Disposition enligt beslut vid årsstämma 0 0 
Årets resultat 0 

100 000 0 0 0 

Ägarförhållanden 

Bolaget är helägt dotterbolag till Karolinska Institutet  Holding  AB, Solna, org nr 556525- 053. Kl  
Holding  är helägt av svenska staten via Karolinska Institutet, org nr 202100-2973. 

\.1\11 
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Ett omfattande omstruktureringsarbete har pågått inom Kl Science Park under 2018 och 2019 i ett nära 
samarbete med Akademiska Hus. Betoningen ligger på att utveckla  life  science-klustret kring KI:s  campus  
i Solna samt över tid i Flemingsberg. Kl Science Parks huvudansvar är numera att bygga upp ett effektivt 
företagsnätverk  ("Community")  som är till gagn för företagens och de anställdas utveckling i form av 
kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte. Företagen hyr lokaler direkt av Akademiska Hus som också 
levererar fastighetsnära tjänster genom konceptet  AWL  — A  Working Lab.  Ett mycket viktigt projekt för 
Kl Science Park, Kl Innovations och för Akademiska Hus har varit utvecklingen av mötesplatsen  AWL  
Innomedicum som riktar sig till små och medelstora företag i tidiga faser inom  life  science. Miljön, som 
blir en kombination av flexibla arbetsplatser och labb, kommer att öppna upp för företag i början av maj 
2020 och det är ett mycket högt söktryck från näringslivet att bli en del av Innomedicum. Under 2019 har 
två större etableringar skett på området då läkemedelsutvecklande företagen  Bayer  och Affibody flyttade 
in på  campus  Solna med 140 respektive 70 anställda, vilket innebär att mer än 800 anställda numera 
jobbar i företagen på området. Förväntningen är att nå över 1 000 individer under de närmaste två åren. 

Förväntad framtida utveckling 

Kl Science Park har anställt en  community  manager som tillträder sin tjänst 2020. 

Bolaget är part i Stockholm LifeTech som drivs av Region Stockholm och totalt tilldelas drygt 16 MSEK i 
stöd av den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Projektet ska vidareutveckla och 
tillgängliggöra forsknings- och innovationsinfrastrukturer för att stötta tillväxt hos regionens små och 
medelstora företag inom  life  science. 

Hållbarhetsredovisning 

2017-09-28 fastställde Kl  Holding  policy för arbetet för mångfald och mot diskriminering, policy för 
jämställdhet, policy för miljömässigt och socialt ansvar och finanspolicy. Enligt policy för miljömässigt 
och socialt ansvar ska bolaget i årsredovisningen redogöra för viktiga hållbarhetsfrågor och beskriva hur 
man lever upp till kraven på hållbar utveckling. Målsättningen är att i tillämpliga delar följa de 
internationella riktlinjer som tagits fram av Global  Reporting Initiative  (GRI). 

Kl  Holdings  policyer skall även tillämpas av dess dotterbolag. Vid redogörelse för viktiga 
hållbarhetsfrågor och beskrivning av hur bolaget lever upp till kraven på hållbar utveckling hänvisas till 
moderbolagets årsredovisning. 

Förslag till resultatdisposition 

Till bolagsstämmans förfogande står: 

Balanserat resultat 
Årets resultat 

SEK 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen behandlas enligt följande: 

Balanseras i ny räkning 0 
SEK 0 
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RESULTATRÄKNING 

Rörelseintäkter 

Not 2019.01.01 
2019.12.31 

(SEK) 

2018.01.01 
2018.12.31 

(SEK) 

Nettoomsättning 4, 5 2 374 579 3 627 947 

Övriga intäkter 0 5 206 
2 374 579 3 633 153 

Rörelsekostnader 
Kostnader för uthyrningslokaler och service 6 -1 942 512 -3 279 671 

Övriga externa kostnader 7, 8 -1 089 699 -1 606 776 

Personalkostnader 9 -7 400 -169 210 

Avskrivningar av inventarier 10 -6 123 0 
-3 045 734 -5 055 657 

Rörelseresultat -671 155 -1 422 504 

Finansiella poster 
Räntekostnader till koncernföretag -28 998 -42 121 

Övriga räntekostnader -1 374 -537 
-30372 -42658 

Resultat efter finansiella poster -701 527 -1 465 162 

Bokslutsdispositioner 
Koncernbidrag 701 608 1 465 247 

Resultat före skatt 81 85 

Skatt 
Årets skattekostnad 13 -81 -85 

ÅRETS RESULTAT 0 0 
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Not 2019.12.31 2018.12.31 
(SEK) (SEK) 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier 10 30 491 6 000 

Summa anläggningstillgångar 30 491 6 000 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 70 994 596 412 
Fordringar hos koncernföretag 11 52 084 52 084 
Övriga kortfristiga fordringar 72 510 100 070 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 151 916 160 889 

347 504 909 455 

Kassa och bank 974 024 646 490 

Surnma omsättningstillgångar 1 321 528 1 555 945 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 352 019 1 561 945 

\y 
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Not 2019.12.31 2018.12.31 
(SEK) (SEK) 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Aktiekapital 100 000 100 000 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 0 0 

Årets resultat 0 0 

0 0 

Summa eget kapital 100 000 100 000 

Skulder 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 565 076 435 990 

Skulder till koncernföretag 12 264 344 812 361 

Skatteskuld 13 81 85 

Övriga kortfristiga skulder 32 518 32 518 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 390 000 180 991 

1 252 019 1 461 945 

Summa skulder 1 252 019 1 461 945 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 352 019 1 561 945 ) 
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ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR 

Not 1 Redovisningsnings- och värderingsprinciper 

7(10)  

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (1(3). Principerna är oförändrade jämfört med föregående år förutom att 
hänsyn tagits till Bokföringsnämndens uppdaterade vägledning 2017-06-12. 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt enligt plan över den beräknade nyttjandeperioden, som 
uppskattas till 5 år. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt 

Leasing 

Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett fmansiellt leasingavtal är 
ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt 
överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett 
finansiellt leasingavtal. 'Finansiella leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. 

Finansiella tillgångar och skulder 

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

Intäkter 

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas 
som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för 

Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras 
eller förbrukas. 

Offentliga bidrag 

Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när villkoren för 
att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt 
när prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot innan villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, 
redovisas bidraget som en skuld. 

Ersättningar till anställda 

Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som avgiftsbestämda. Avgifterna för 
avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld. 

Skatt 

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är 
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare 
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt 
resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. 

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader. Uppskjuten skattefordran redovisas 
för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga 
underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld 
förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade 

•
1,
f)före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats. 



KAROLINSKA INSTITUTET SCIENCE PARK AB 

Org nr 556649-3754 8(10) 

Eventualförpliktelser 

En eventualförpliktelse redovisas inom linjen när det  firms:  
- En möjlig förpliktelse som härrör till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att 
bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller 
- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning 
eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller 
förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. 

Not 2 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut. 

Not 3 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 
2019 2018  

Ställda säkerheter Inga Inga 
Eventualförpliktelser Inga Inga 

UPPLYSNINGAR TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN 

Not 4 Nettoomsättning fördelad på handel inom koncernen 

Försäljning till 
2019 2018  

Karolinska Institutet 500 001 500 000 
Karolinska Institutet  Holding  AB 0 0 
Karolinska Institutet  Housing  AB 0 0 
Karolinska Institutet Innovations AB 0 0 
Extern nettoomsättning 1 874 578 3 127 947 

2 374 579 3 627 947 

Not 5 Leasing (hyresintäkter) 
2019 2018 

Lokaler hyrdes tidigare ut under operationella leasingavtal och 
genererade hyresintäkter. Karolinska Institutet Science Park bedrev 
lokaluthyrning tom 2017-06-30. 

Hyresintäkter (intäktsförda leasingavgifter) 

Not 6 Leasing (hyreskostnader) 
2019 2018 

Lokaler hyrdes tidigare ut under operationella leasingavtal och 
genererade hyreskostnader. Karolinska Institutet Science Park bedrev 
lokaluthyrning t o m 2017-06-30. 

Hyreskostnader (kostnadsförda leasingavgifter) 0 251 600 

\\\4\ 
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Not 7 Övriga externa kostnader fördelade på handel inom koncernen 
2019 2018 

Karolinska Institutet  Holding  AB 
Övriga externa kostnader 

Not 8 Upplysning om revisorns arvode 

499 674 1 355 745 
590 025 251 031  

1 089 699 1 606 776 

2019 2018  
Revisionsuppdrag: 
KPMG AB 27 500 
Andra uppdrag: 0 

27 500 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen, en delårsrapport, styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning samt bolagsstyrningsrapport. 

32 000 

32 000 

Not 9 Personal 

Löner, ersättningar, in in 

2019 2018  

  

Styrelsearvoden 0 113 000 

Sociala kostnader 0 35 805 

Summa löner, ersättningar, sociala 
avgifter och pensionskostnader 0 148 805 

Not 10 Inventarier 
2019 2018  

Ingående anskaffningsvärden 392 134 392 134 
Inköp under året 30 614 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 422 748 392 134 

Ingående avskrivningar -386 134 -386 134 
Årets avskrivningar -6 123 0 
Utgående ackumulerade avskrivningar -392 257 -386 134 

Utgående planenligt restvärde 30 491 6 000 

Not 11 Fordringar hos koncernföretag 
2019 2018 

Karolinska Institutet 52 084 52 084 

Not 12 Skulder till koncernföretag 
2019 2018  

\\\ 
Karolinska Institutet  Holding  AB 264 344 812 361 
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2019 
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2018 

Resultat  fore  skatt 81 85 
Ej avdragsgilla kostnader 300 310 
Att betala skatt för 381 395 

Skatt på årets resultat -81 -85 

Solna den 13 mars 2020  

Vår revisionsberättelse har lämnats den 25 mars 2020 
KPMG AB 

I4 

Ulf Silndborg 
Auktoriserad revisor 
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Till bolagsstämman i Karolinska Institutet Science Park AB, org. nr 556649-3754 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Karolinska Institutet Science Park AB för år 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Karolinska Institutet Science Park ABs finansiella ställning per den 31 december 2019 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. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on  Auditing  (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Karolinska Institutet Science Park 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 ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den 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 för 
bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den 
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 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. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vii 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Karolinska Institutet Science Park AB för år 
2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Revisionsberättelse Karolinska Institutet Science Park AB, org. nr 556649-3754, 2019 1 (2) 



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 Karolinska Institutet Science Park 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 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 för bolagets organisation och förvaltningen 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. 

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 
i något väsentligt avseende: 

— företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

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

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget 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 för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Solna den 25 mars 2020 

KPMG AB 

Ulf  Sun  borg 

Auktori rad revisor  

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 
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