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RAPPORT FRÅN OBEROENDE REVISOR 

Till styrelsen i Legres AB (publ), organisationsnummer 559085-4773. 

 

Rapport avseende revisionen av de finansiella rapporterna  

 

Uttalande 

Vi har reviderat de finansiella rapporterna för Legres AB (publ), vilka består av balansräkningen per den 30 

april 2017, resultaträkningen, rapporten över förändringar i eget kapital och kassaflödesanalysen för perioden 

från den 16 november 2016 till 30 april 2017 samt noterna till de finansiella rapporterna, däribland en 

sammanfattning av betydelsefulla redovisningsprinciper.  

 

Enligt vår uppfattning ger de bifogade finansiella rapporterna en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 

företagets finansiella ställning per den 30 april 2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för 

perioden enligt årsredovisningslagen. 

 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA). Vårt ansvar enligt dessa standarder 

beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna i vår rapport. Vi är 

oberoende i förhållande till företaget enligt International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of Ethics 

for Professional Accountants (IFAC-koden) tillsammans med de yrkesetiska krav som är relevanta för revisionen 

av de finansiella rapporterna i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav och 

IFAC-koden. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 

uttalande. 

 

Upplysning av särskild betydelse - redovisningsgrund 

Vi vill fästa uppmärksamheten på not 2.1 i den finansiella rapporten, där redovisningsgrunden beskrivs. Den 

finansiella rapporten har upprättats i samband med det prospekt som framtagits inför notering av obligationer 

på Nasdaq Stockholm Aktiebolag. Den är därför kanske inte lämplig för annat syfte. Vi har inte modifierat vårt 

uttalande med anledning av detta. 

 

Verkställande direktörens och styrelsens ansvar för de finansiella rapporterna  

Det är den verkställande direktören och styrelsen som har ansvaret för att upprätta finansiella rapporter som 

ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som den verkställande 

direktören och styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta finansiella rapporter utan väsentliga 

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel. 

 

Vid upprättandet av de finansiella rapporterna är den verkställande direktören och styrelsen ansvarig för att 

bedöma företagets förmåga att fortsätta verksamheten och lämna upplysningar, i tillämpliga fall, om frågor 

som rör företagets fortsatta drift samt utgå från antagandet om fortsatt drift såvida inte företagsledningen 

antingen avser att likvidera företaget eller upphöra med verksamheten, eller inte har något realistiskt alternativ 

till att göra detta.  

 

De som har ansvar för företagets styrning har ansvaret för tillsynen av företagets process för finansiell 

rapportering. 

 

Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida de finansiella rapporterna som helhet inte 

innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel, och att lämna en 

revisorsrapport som innehåller vårt uttalande. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 

garanti för att en revision som utförs enligt ISA alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet när en 

sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de 



enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund 

i dessa finansiella rapporter. 

 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna finns på 

Revisionsinspektionens webbplats:  

www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf 

Denna beskrivning är en del av revisorsrapporten. 

 

Stockholm, augusti 22, 2017 

 

Deloitte AB 

 

 

 

 

Kent Åkerlund 

Auktoriserad revisor 

 

 




