Revisorns yttrande över granskning av kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 20 § aktiebolagslagen
Till bolagsstämman i Reato Group AB (publ), org.nr 556533-0189
Vi har granskat styrelsens kontrollbalansräkning per 2022-04-30.
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.
Övriga upplysningar
Detta yttrande är endast avsett som underlag till kontrollstämman enligt 25 kap. 20 § aktiebolagslagen och är inte avsett att
användas för något annat ändamål.
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