
   

 

   
 

  

 

Rapport från förvaltningsrevision 
 
Till bolagsstämman i 
Biotech-IgG AB, org nr: 556529-6224 

 
Inledning 

Vi har utfört en förvaltningsrevision för Biotech-IgG AB för tiden den 1 januari – 30 april 2017 i enlighet med 

RevR 203 Förvaltningsrevision. 

 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta 

innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens 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. Den verkställande direktören ska sköta den löpande 

förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för 

att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas 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 eller verkställande 

direktören 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. 

 

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. 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 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.  

 

Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 

fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbervis vi har inhämtat är tillräckliga 

och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

 

Uttalande 

Grundat på vår granskning i enlighet med RevR 203 Förvaltningsrevision tillstyrer vi att bolagsstämman beviljar 

styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för perioden 1 januari – 30 april 2017.  

 

Detta uttalande, som är en vägledning för bolagsstämmans beslut, ersätter inte det uttalande som kommer att 

lämnas i revisonsberättelsen för räkenskapsåret 2017. 

 

Lund den 8 juni 2017 

 

Mazars SET Revisionsbyrå AB 

 

 

 

Annika Larsson 

Auktoriserad revisor 


