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Revisionsberilttelse
Till bolagsstdmman i Stallar i Sverige AB, org.nr 556523-249r

Rapport om fl.rsredovisningen

Uttalanden

vi har utfcirt en revision av irsredovisningen fcir stallar i sverige AB fcir ir zor9.

Enligtvir uppfattning har Srsredovisningen upprdttats i enlighet med irsredovisningslagen och ger en i alla
vdsentliga avseenden rdftvisande bild av Stallar i Sverige ABs finansiella stiillning pei aen 3r december zotg och
av dess finansiella resultat fcjr flret enligt irsredovisningslagen. Ftirvaltningsberdttelsen iir-ftirenlig med
Srsredovisningens riwiga delar.

Vi tillstyrker diirf<ir att bolagsstdmman faststdller resultatrdkningen och balansrdkningen fcir Stallar i Sverige AB.

Grundfor uttalanden
Vi har utf<irt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vflrt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs ndrmare i avsnittet Revisoins ansvar. Vi dr oberoende i frirhflllande till
Stallar i Sverige AB enligt god revisorssed i Sverige och har i riwigt fullgjort virt y'rkesetiska ansvar enligt dessa
krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdmtat iir tillriickliga och dndamilsenliga som grund fcir vira uttalanden.

Stgrelsens och uerkstiillande direktiirens onsuer
Det dr styrelsen och verkstdllande direkt<iren som har ansvaret frir att irsredovisningen upprdttas och att den ger
en rdttvisande bild enligt flrsredovisningslagen. Styrelsen och verkstdllande direktrir-en 

"nilru.u. 
dven f<ir den

interna kontroll som de bedcimer dr ncidvdndig fcir att lppriitta en Srsredovisning som inte innehlller nflgra
vdsentliga felaltigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller misstag.

Vid uppr[ttandet av flrsredovisningen ansvarar styrelsen och verkstdllande direkt<iren fcjr bedrjmningen av
bolagets frirmiga att fortsltta verksamheten. De upplyser, ndr si iir tilllmpligt, om frirhillanden somian pflverka
fcirmigan att fortsdtta verksamheten och att anvdnda antagandet om fortsatt"drift. Antagandet om fortsatt drift
tilliimpas dock inte om styrelsen och verkstdllande direktriien avser att likvidera bolaget]upphrira med
verksamheten eller inte har nflgot realistiskt alternativ till att gcira nflgot av detta.

Reuisorns ensuar

V-flra mil dr att uppn& en rimlig grad av sdkerhet om huruvida flrsredovisningen som helhet inte innehflller nigra
vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller misstag, 

-och 
att ldmna en revisionsberdttelse

som innehiller vflra uttalanden. Rimlig sdkerhet iir en hrig grad av siikerhet, men dr ingen garanti fcir att en
revision^s-om utfcirs enligt IfA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptiiclia erivdsentlig felaktighet
om en sidan finns. Felaktigheter kal uppsti pi grund av oegentligheter eller miistag och anses variviisentilga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kanicirventas pflveika de-ekonomiska beslul som anvdndare fattar ried
grund i irsredovisningen.

En yfterligare beskrivning av vflrt ansvar fcir revisionen av irsredovisningen finns pfl Revisorsinspeltionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning iir en del av revisionsberdttelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningar
Uttalanden

Utciver vir revision av irsredovisningen har vi dven utfcirt en revision av styrelsens och verkstdllande direktcirens
fcirvaltning fcir Stallar i Sverige AB fcir ir zorg samt av fcirslaget till disposiiioner betrdffande bolagets vinst eller
fcirlust.
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Vi tillstyrker att bolagsstdmman disponerar vinsten enligt f<irslaget i ftirvaltningsberdttelsen och beviljar
st''relsens ledamriter och verkstlllande direktcjren ansvarsfrihet ftir rdkenskapsflret.

Grundfor uttalanden

Vi har utf<irt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Virt ansvar enligt denna beskrivs nlrmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi iir oberoende i f<irhillande till Stallar i Sverige AB enligt god revisorssed i Sverige och har i
6\,Tigt fullgjort virt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhlmtat dr tillriickliga och dndamilsenliga som grund frir vflra uttalanden.

Styrelsens och u erkstiillande direktijrens ansuar

Det Ir styrelsen som har ansvaret frir fcirslaget till dispositioner betrdffande bolagets vinst eller fcirlust. Vid fcirslag

till utdelning innefattar detta bland annat en bedrimning av om utdelningen dr fcirsvarlig med hdnsyn till de krav

som bolageti verksamhetsart, omfattning och risker stiiller pi storleken av bolagets egna kapita^,

konsolideringsbehov, likviditet och stillning i tiwigt'

Stl,relsen ansvarar fcir bolagets organisation och fcirvaltningen av bolagets angeldgenheter. Detta innefattar bland

arinat att fortftipande bedriira bollgets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation dr utformad

si att bokfcirinfen, medelsfcirvaltningen och bolagets ekonomiska angeldgenheter i <iwigt kontrolleras pi ett

betryggande sitt. ben.rerkstfllande 
-clirel,tciren sfa skrita den l<ipande fcirvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och

a""i.ii"g". och bland annat vidta de fltgdrder som [r ncidvindiga ftir att bolagets bokfciring ska fullg<iras i
civerensJlmmelse med lag och frir att mldelsfcirvaltningen ska skijtas pi ett betryggande sdtt.

Reursorns ansuar

Virt mll betrdffande revisionen av frirvaltningen, och dhrmed virt uttalande om ansvarsfrihet, ir att inhdmta

revisionsbevis f<ir att -"JL" rimlig grad atr saieihet kunna bedtima om nAgon stpelseledamot eller verkstdllande

direktciren i nigot vdsentligt avseende:

. ftiretagit nigon fltg1ird eller gjort sig skyldig till nigon ftirsummelse som kan fciranleda ersdttningsskyldighet

mot bolaget

. pfl nigot annat sdtt handlat i strid med aktiebolagslagen, irsredovisningslagen eller bolagsordningen'

Virt m6l betrdffande revisionen av fiirslaget till dispositioner av bolagets vinst eller fdrlust, och dirmed virt
uttalande om detta, ar atrmed rimlig grad av s[keihet bedcima om fciislaget iir fcirenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig sdkerhet hr en hrig grad av sdkerhet, men ingen garanti fih att en revision som utftirs enligt god

revisi6nssed i Sverige uilt"id'korn-"r att upptdcka iigdrder eller f<irsummelser som kan fciranleda

ersdttningsskyldigh-et mot bolaget, eller att ett ftirslag till dispositioner av bolagets vinst eller fijrlust inte dr

frirenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av virt ansvar fcir revisionen av fcirvaltningen finns pl Rwisorsinsp.ektionens

*"bbplut.", ***.r".,ri.oirinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrinning dr en del av revisionsberdttelsen'

Stockholm den z9 maj zozo
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