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Revisorns yttrande 6ver granskning av kontrollbalansrakning enligt 25 kap,
16 S akliebolagslagen

Till bolagsstamman i LileAssays AB
Org nr: 556595-3725
Vi har granskat so.Tclscns
kontrollbalansr:ikning per

201 8-0?-3

1

far kontr o I I b d I dnsrtikn inge n
Det iir stlrelsen som har ansvaret fiir att
uppratta cn kontrollbalansrakning som
uppryller kaven i 15 kap. 149 akticbolagslagen och ftir den intema kontroll som
styrclsen bcddmcr Ar nddvandig lbr att upprafta
en kontrollbalansrzikning som inte inneheller
S tyre I sehs ansy dr

v:i\entliga ltlaklighetlr. rart .ig d,:r.a brrur pa
oegenlligheter eller pA lbl.

Vart ansvar air aft granska
kontrollbalansrakningcn sii att vi kan lamna eft
skiftligt ],ttrande iiver om
kontrollbalansriikningcn upplyllcr altiebolagslagens krav. Vi har uthrt $anskningen i
enlighet med RevR I Granskning a,,,
ko nto I I b al an s r.ikn i n g. Denna
rckommcndation krAver att vi ltiljer
yrkesetiska krav samt plan€rar och utlijr
gri{rskningen fair at1 i ),ttrandct mcd bcgransad

riiL(rhul kunna uttala oss om krntmllbalanrriikningcn upplyllcr akticbolagslagens kav.
(imnskningen innef'attar att genom olika
atgarder inhamta bevis om helopp och annan
inlbrmation i kontrollbalansrakningcn.
Revisom valjer vilka iitgiirdcr som ska utliiras,
bland annat genom att beddma risken ti:tr
vascntliga fal i kontrollbalansr?ikningcn, vare
sig dessa beror pA oegentligheter eller fel.

Vid denna riskbediimning beaktar revisom de
dclir av dcn intcma kontrollcn som ar
rele\anta Iiir hur stlT(lsen uppr;trar kontrollbalansriikningen i s).11e att utlbrma
granskningsetgarder som air :indamalscnliga
med hen\),n rillom\t?indigherema. men inr(

i

ctl ululandc om elI(ktivilclcn i
bulagct. intcma kontroll. Cran.kningcn har i
huludsak begiinsats till anal,,tisk ganskning
av kontrollbalansrakningen och underlag till
denna samt fiirfriigningar hos bolagels
porsonal. Vert bcstyrkandc grundar sig &irmed
pii cn bcgriinsad siikerhctjiimlii( mcd en
revision. Vi anser aat de bevis vi har inhamtat
iir tillrackliga och ?indamelsenliga som grund
fiir vart uttalande.
s) Iiu atl gcira

Grundat pe

vir

granskning har det inte

liamkommit nigot som tyder pa ata
kontrollbalansriikningen inte upplyller
aktiebolagslag€ns

kav.

driga upplysningar
Defla },flrand(:iI endast avs(n qom underlag
till sb,relsens beslut huruvida det linns skiil att
kalla till andra kontrolls&imman cnligt 25 kap.
16$ akiebolagslagen och ?ir inte avs€tt att
anviindas
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Revisorns yttrande enligt 25 kap. 4 S aktiebolagslagen (2005:551) iiver
styrelsens redogtirelse f6r vasentliga handelser f6r perioden 2018-0$15
20.18_08_30

-

Till bolagsstamman i LiteAssays AB (publ)
org.nr 556595-3725
Vi har granskat styrclscns rcdogtirclsc datcrad

Vid denna riskbeditmning beaktar rcvisom de

201,t-08-10

delar av den intema kontrollen som iir rclcvarlla
fttr hur slyrclscn uppr;irhr rcdr,gorclsen i \yfie
att utlbrma Sransknirgs&giirdcr som iir
iindamalscnliga md tuinsyn dll
omsrindighetema, men inte i sylic att gdra ett
uttalandc om clllckdvitctcn i dcn intcma
kontrollen. Granskningen har begriinsats till
dversiktlig analys av rcdogorelscn och mdorlag
lill denna samt liirfiegningar hos bolasels
penonal. Vax b€sBrkande gnmdar sig d:irmed
pa en bcgr?insdd s:ikerhet j:imfttn med en

SD'rekens ansrar [.rt tedot<archen
Del iir styrelsen som har ansvarct Iijr an la liam
redogorelsen cnli8l aktiebolaBilagen och Itir att
det finns cn siidin intcm kontroll som slyrclsen
bcddmer niidvandig lbr att kunna la fram
rcdogiirclsen utan viisenlliga felakighctcr, va.rc
sig dessa beror pa ocgentligheter eller pti fcl .

Vdr uppgill rr arr utlala oss om sryrelscns
rcdostirclsc pa grundval av vir granskning. Vi
har ufttn granskningcn cr igl IrARs
rekommendation RevR 9 Refiorns a\rUa

revisiun. Vi ansrr an de b(vi\ vi h]r inh:imtaL
iir tillrackliga och :indamalscnliga som grund
fti, vin uttalande.

y t to nde n e h I i gt akt iebolagslage n oc h
a kt ie bo I aqslr'

orll n i ngen. D.nna

rckommcndatil)n kravcr an vi ftiljer )rkcsctiska
kJav saml plancrar och u11iir grar,ikningcn litr
atl uppDd b(gran\ad siikerhet att styr.lscns
redogdrelse intc inneh6ller viisentliga

lclaltighctcr. Rcvis;onsliiretagel.illimpar
ISQC I (lnlcmalional Standard on Qualily
C,,nrol) u(h har JrrmEd en allsidigt slsl(m ,iir
kvalitetskontroll vilkct innefattar
dokumcnrcrade riktlinjer och rutiner avsccnde
<Rcrlcvnal rr lrkcrtirkr kav. sunJrrJ.r l.)-rkesutdvningen och tilliimpliga
och an&a fitrfallningar.

kmv; lagar

Grundal pa var granskning har del inte kommit
fram nagra omsuindigheter som gcr oss
anledning att aisc att sorelsens redogdrelse inre
avspeglar visenlliga hiindclscr tir bolagel p.i eI
raNisand€ s:itt under periodcnlo I 8-05- I 5 2018-08-30.

Oviga pplysningar
Detta )ltrande har endast till sytc att fullgcira
det krav som uppst?ills i 25 kap. 4 $ aktiebolagslagen orh lir inte anviinda-s liir nagol annal
:indamel.
018

Granskningen inncfatlar att gcnom olika
litg:irdcr ini?imta bevis om finansiell och ann rn
infbrmation i styrclsens redogdrelse. Revisom
veljer vilka eEardcr som ska utftiras, b)and
annat gcnom all bcdi,ma riskema liir vascnlliga
Itldktighctcr i rcdogdrelsen. vare sig dcssa tr,cro
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pa Ngenllighctcr cllcr pe fel.
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