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Till

årsstämman i Armada Fastighets

AB

Organisationsnummer 556120-8249

Granskningsrapport för år 2020
Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2020.
Styrelse och

VD

ansvarar för

att

verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning,

som gäller för verksamheten.
Lelmlannaxevisoremas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller
för verksamheten.
ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter

Granskningen har

utförts enligt aktiebolagslagen

kommunal verksamhet och kommunens
av års/bolagsstämman

och kommunallagen, god revisionssed

i

revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och

fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för
grund för bedömning och prövning.

att

ge rimlig

Vi 'bedömer sammantaget att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt üllñ'edsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
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Revisionsberättelse
Till

bolagsstämman

om

Rapport

I

Armada Fastighets AB. org.nr 556120-8249

årsredovisningen

Uttalanden
VI har utfört en revlslon av årsredovisningen
Fastighets AB för år 2020-01-01 - 2020-12-31.

för

Armada

Som del av en revlslon enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professlonellt skeptisk Inställning under'
hela revisionen. Dessutom:

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats

het

med

årsredovisnlnqslaqen och ger en

I

alla väsentliga

l

enlig-

avse-

o

av Armada Fastighets ABs finansiella
ställning per den 31 december 2020 och av dess flnanslella
resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisnlnqslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovlsnlngens
övriga delar.

enden rättvlsande

VI tIlIstyrkar därför att

bolagsstämman

och bedömer

Identlflerar

riskerna för väsentliga felaktig-

v1

årsredovisningen, vare sig dessa beror på oeqentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsät-

heter

blid

I

gärder bland annat utifrån dessa risker och lnhämtar revislonsbevls som är tillräckliga och ändamålsenliga för att
utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av aegentllg-

fastställer resultat-

heter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på
misstag. eftersom oeqentllghater kan Innefatta agerande

räkningen och balansräkningen.

I

maskopl. förfalsknlnq, avslktllga utelämnanden. felaktig
Information eller åsldosättande av intern kontroll.

'Grund för uttalanden
VI har utfört revisionen enllgt International Standards on
Auditing (ISA) och god revlslonssed
Sverige. Vårt ansvar
I

-

i

yrkesetiska ansvar enllgt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevls vi har lnhämtat är tillräckliga och

.

om en sådan finns. Felaktlgheter kan
uppstå på grund av oegentllghetereller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund

I

årsredovisningen.

som

I

redovisningen ochtillhörande

vI

en slutsats

om

lämpligheten

I

dlrektörens

I

I

I

otillräckliga,

modifiera uttalandet

om

årsredovisningen.

Våra slutsatser baseras på de revisionsbevls som Inhämtas
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag
Inte längre kan fortsätta verksamheten.

Revisorns ansvar

I

de redovlsnlngsprlnclper

styrelsens och verkställande

att styrelsen och
använder antagandet om
fortsatt drlft vid upprättandet av årsredovisningen. VI drar
de
Inhämtade
en slutsats.
också
med grund
om det finns någon väsentlig
revisionsbevlsen,
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen
att det flnns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi
uppmärksamheten
på
fästa
revisionsberättelsen
årsredovisningen om den väsentliga
upplysningarna
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är

drar

verkställande

verksamheten. De upplyser. när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drlft tillämpas dock Inte
om styrelsen och verkställande direktören avser att llkvldera
bolaget. upphöra' med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

väsentlig felaktighet

I

I

upplysningar.

att fortsätta

att uppnå en rlmllg grad av säkerhet om att årsredovisnlngen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter. vare sig dessa berqr på oegentllgheter eller
misstag. och att lämna en revisionsberättelse som innehåller
våra uttalanden. lellg säkerhet är en hög grad av säkerhet.
men är Ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA
och god revisionssed Sverige alltid kommer att upptäcka en

lämpligheten

vi

dlrektörens uppskattningar

Vld upprättandet av årsredovisningen ansvarar styretsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets för-

Våra mål är

utvärderar

används och rlmllgheten

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

måga

oss en förståelse av den del av bolagets Interna

teten [den Interna kontrollen.
o

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bIId enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och
verkställande direktören ansvarar även för den Interna kontroll
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som Inte Innehåller några väsentliga felaktigheter. vare
sig dessa beror på oegentllqheter eller misstag.

vi

kontroll

I

I

I

skaffar

som har betydelse för vår revision för att utforma
granskninqsâtqärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna. men Inte för att uttala oss om effektivi-

närmare avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende förhållande till Armada Fastighets AB
enllgt god revisorssed Sverige och har övrigt fullgjort värt
enllgt dessa standarder beskrivs

.

utvärderar

och

vi

den övergripande presentationen. strukturen

däribland upplysårsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som
Innehållet

nlngarna, och

I

årsredovisningen,

om

ger en rättvisande

blid.

måste Informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Vi måste också informera om betydelsefulla Iakttagelser under
den
revisionen. däribland de eventuella betydande brister
VI

i

Interna kontrollen

som

vi Identlflerat.

give
Bulldjng a better

working world

Rapport

om

andra krav enligt lagar och andra

författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
och verkställande direktören förvaltning
av Armada Fastighets AB för år 2020-01-01 - 2020-12-31
revision av styrelsens

samt av förslaget

till

dISpositloner beträffande bolagets vinst

eller förlust.

VI

tillstyrker

förslaget

i

att

årsstämman

förenligt

disponerar

förvaltningsberättelsen

ledamöter och

verkställande

och

vinsten

beviljar

direktören

Grund

styrelsens

ansvarsfrihet

för

för uttalanden

god revlslonssed

i

Sverige. Vårt

ansvar enligt denna beskrivs närmare
avsnittet Revisorns
ansvar. VI är oberoende förhållande till Armada Fastighets AB
enligt god revlsorssed
Sverige och har övrigt fullgjort värt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
I

i

I

i

med

aktiebolagslagen.

enligt

räkenskapsåret.

Vi har utfört revisionen enligt

lellg säkerhet är en hög grad av sakerhet. men Ingen garanti
en revlslon som utförs enligt god revlsionssed Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som
kan föranleda ersättnlnqsskyldlghet mot bolaget, eller att ett
förslag till dispositioner av bolagets vInst eller förlust Inte är
för att

I

VI anser att de revlslonshevls vi har Inhämtat ärtlllräckllga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsen: och verkställande direktören: ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dlsposltloner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vld förslag till
utdelning lnnefattar detta bland annat en bedömning av om

med hänsyn till de krav som bolagets
verksamhetsart. omfattning och risker ställer på storleken av
bolagets egna kapital, 'konsolideringsbehom Hkvldltet och

Som en del av en revlslon enligt god revisionssed Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk Inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltnlngen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust grundar sig främst på revlslonen av räkenskaperna. Vllka tillkommande granskningsåtgârder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt
rlsk och väsentllghet. Det Innebär att vi fokuserar gransknlngen på sådana åtgärder. områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för bolagets sltuatlon. VI går
lgenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt
I

I

uttalande

om

om

ansvarsfrihet.

styrelsens förslag

till

Som

underlag för vårt uttalande

dispositioner beträffande bolagets

vinst eller förlust har vl granskat

om förslaget är förenligt med

aktiebolagslagen.

utdelningen är försvarllg

ställning

I

Stockholm.

den

dag

som framgår av vår

elektroniska

underskrift

övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta Innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att

Ernst

& Young AB

bolagets organlsation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter

tillse att

övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens rlktllnjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärI

Fredric Hävrén

Auktoriserad revisor

som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltnlngen
ska skötas på ett betryggande sätt.
der
I

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
om ansvarsfrihet. är att Inhämta revisionsbevls
för att med en rlmlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören något väsentvårt uttalande

I

llqt

avseende:

.

företaqit

I

på något annat sätt handlat strid med aktiebolagslagen,
årsredovisnlnqslagen eller bolagsordnlngen.

någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget. eller
I

Vårt mål beträffande revlslonen av förslaget till dispositioner
av bolagets vInst eller förlust, och därmed vårt uttalande om
detta. är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.
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