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Ilnppcrt ont år'sl'e<!ovisttingen

iiftulinden
Vi hal Lrtiil't crr rcvision ar, iir.,srctlovistrineen i'ö!'liot'tlcns Lius
All (Pirbi) tiil ar' 2020.

linligt viil'Lrpplirttniug ltar ars|cdovi:itlillgcit ttppl'ättiits i enlighct
rhed ilrsrctlovisningslagen och g.cr cn i ollrL viiscnlliga avsecttclctl

liinv i -sa.nde L. i lcl iii, Norcl,,-rt s l, i u -s A- B ( ll Lrirl) : s il nitrr si cl la

siiillning ;rer dcu -i I tlcceurtrer 2020 och av dcss ilnansiclla
le suitat i(ir äret cnligt åt'sretlovi-snitt-c.siagen.

lrörvaltnin-s.sliet'iiltelscn iir lörenlig nted iirsrctltlvisrtitt-ecns
(ivl'iqe cie lai'.

V i t i I I sty' rlicr diirlitr all bo lirgssliimman 1 oststii I I r'r resu ltat-
råkningen och balansriikningcrr.

Gruntl .för ultalunden

Vi har irilöri revisionen enligt lntentational Stantlai'<ls on

{uditing (lSA) och gotl revisiottssecl i Svcligc. Vårt ansvar

clrligt rlessa startdarclcr bcskrivs nairntarc i avsnitlct /lclisr;r'ris
,,'rrrvn,'. Vi iil obr:rocntlc i iörhallanclc till Norclcns L.itrs z\l]
1i'rrbl) cnligt god levisorssccl i Svcrigc och hlir i iivligt lLrllgiort
r uit r ikrsctisl:a iurs\ ilr cnligi rlcsr:i Ltitr.

Vi anscr att de rcvisionsbe vis vi hai inhtirtttal iir iillriickliga och

iinclar.nälsenliga sont grund ltil vrira uttalanden.

Qvrigo uppl.vsttingar

Rcvisiorren av iirs|r'tlovisltingen lirr irr' 2019 Iliu utlii!1s av en

ahnan rclisor som lämna1 c'n rcvisionsbcriittclse (laterad l 8 nrars

2020 ned onrodilleracic uttalandru i itapport otn
irisrcdovisrr ingcn.

St! re I s e n s oc h ve rk st ii I I u n d e di r e k I ö re tt s o nsvti r
l)ct är stl,rclscn och vcrksliillanclt: clilckt(jrcn sonr har ansvarcl

t'ör att årsrcclovisniu-uen uppriittas och att cle n gct' ctt riittvisanile
Lri I d cn I igt irlsredov isu i ngsl agcn. St,r,r'c lsen och vcrksl iil I an clc

direktaircn ansvarlr ävcn tör dcn ittlcrna kontroll sonr de

bctliinre r iil ni)clväntlig lör iitt upprätta cn ärsrcclovisiiing sttrtl

ihte innehiiller nagra viisentliga f'elakti-sheter. r,arc siq dcssa

bclor' pir ocrcnlli.!hctcr cllcr' ptr tttisstcg.

ilitl uppliittandct av irrsrcdovisningcrt ansvArar s1)'r.1r.n n.n
vbrkstiil I andc di rekt(tren liil bcd(inrn i ngen ai' bo I agct s f iirnt äga

ait l-ortsätta verksamheten. De upplyser. när sa iir tilllintpligt. orn

tbrhalllndcn som kan pavcrka li)rmågan att lbrtsiitta vcrksltm-
hclen och att anvZinda alllagandct om lbflsatt dri1l. Antaeandei
oln lbrtsatt clrili tilliimpas rliock intc om st,vrclsen och
verkstiillande dircktcircn avscr alt likvidcra bolaget, rrpphiira
rrlcd verksanrhcten cllcr inlc har något rcalistiskt allcrltali\'1ill
att giira n.jgot av dctta.

levisonts ansvur

Viila mål iir att uppnai en rinrlig gt'acl av säkerhet olll huruvida
alsrcclor,isningen sortt hclhct intc inrtchal lcr niisra viiscntliga
fbiaktighetcr. varc sig dcssa heror pii oegcntliehcicr eller pti

rllii:.iiil, r)fl! cli iirnltii t'ii iL\ i:'i()i1:.i)ciiilir'l:c irlil') iiiitciliriici iiiiir
uttiilarxien. iLin-,iig siikeihet iii en iliig grllii av siikeiiret. irler, iii
ingcn giilarrti l-ör aii cl rcvision sont tltliirs eriiigi ISr\ och gotl
rcvisions-sccl i Svcriqc aiilid kcrntutel'att upptäcka cn viise ntlig
{tlililtighet orn en sadan tinns. fielaktigltctcr kart uppstå pa grund
av ocgcntiigirctct'cilcr trtisstag och itttscs vara väsctltliga onr clc

enskilt cIIcl tiII:;l'.nrutin: r'imliger", kan fiirvtintas pitvcrkil <[-

ekunonri-ska ire siLrt sortr attr'iittcltire lltlirl rttcr,l qltrrrcl i

arsled ovisnirtge-n.

Stlnr tlcl av cn r*'ision cnligt ISA använrlcr vi prol'cssioncllt
orndt)rne oc:h har r:n protessionellt skcptisk inställning Lrnder

Itulir tcr i:itlrtcn. f)c:)ulottt:

o itlcntillcrar och Lrcdiimet' vi riskcrna fiir viisentliga
lclaktighetcr i ar':rretlovisnittgen. \'ltre si-s clcssll b!'r()r pi.t

oegentiighctcr cller pa nrisstag, Lttlolmar och trtfi)r
gran skn i rt esat giircl ct' bl antl annat uti ll'an dcssa ri skcr och

inhiinllar rcvisionsbo,is soln är tillraickliga rich

iindamaiscniiga lör'ait iiigtira en grlrnd fiir vatra uttaiandcn.

Riske n liir a1t intc upptaicka cn viiscntlig lclaktighct till
fiilid av oegcntli-uhetcr iir h(igrc iin fiir cn vilsr'nllig
1-elaktighct sorn trcrot' pi ntisstag. elict'som ocgcntIighLrter

k arr i nnel'atta agerantle i rtta:rkop i. liirfirl sk n i ng. avsiktl igir
utcliinlnandcn- iclaklig iitiirnniitiott ciier asirjosäliattcic ai
intern kontroll.

r skallar vi oss en lörstäelsc av cicn dcl a\. bolitgcts inicrllll
l':orrtroll sr;trr hitt'bet,vciclse I'iir vitr rct,isiotr tiir att tlllbrnra
griurskningsalgiirder som iir liimpliga rnctl iritns,l'rr tiii
onrstiindighelcflrA. ll]e lt inte iiir att tlltaia oss ol'll

cll'cktivitetcn i den intcrna kontt'olien.

r utvlirdcrar i i lämpligiiclcn i dc reciovisnitrgspriltcipcl sttrtt

anvåntls och rirnlighctcn i styrclscns och vcrkställandc
clirektiirens uppskattningar i reclovisningcn och tillhörandc
uppl,r,sn irtgar.

r drar vi crl slutsats om länrplighctcn i atl styrclsen och

vclkställande d ilckt(jrcn anviinclcr atrtagandci om lbrtsatt
driit vid uppraitlandet av ltl'srcdovisningen. Vi clrar ocksa cn
slLrtsats. nrecl grund i cle inhåilrttailc rcvisiclnstrevisctl. oln
huruvicia ciei flniis niigon viiscnllig osäkcrhetslukttlr som

avscr såtlana hiinclelscr clle r l'örhallartdcn som katt lcda till
br-tvtlancle t.,iVel om bolagets l-örrniiga att fbrtsiitla
vcrksarnhetcn. Ont vi clt'ar slutsatsctr att clct I'ittns cn

r' åscntl i-s. osiikcrhcts likt()r. nliiste v i i rcv i s ionsbcriitteiscn
liista Lrppmiilksamhctcn pii upplysningarna i

arsrcilovisningeii onr clen viiscniliga osiikcrhcts!'tktom cl !ci'.

onr sirdana uppll'snirrgar iir otiIIriickliga- modificra
uttalantlct om årsrcclovistrinscn. Vål'a slutsatser lrascrtrs lllt
clc rcvisionsf.rcvis sonr inhiimlas liarn till clalr-rrnct ftir'
revisionsberältclscn. Dock kan iiarllicla händciscr eiicr
tiirh:illandcn gitra att ctt bolag inte lärrgrc karr li)nsiitta
vcrk sar-n h e1crr.

o uiviirdcrat'vi tlcri övcrgripartclc 1;rcsctttatiottcn. stt'tlkttlrctl
och innchallct i iirsrcclovisningcn" cliiribland
ruppl-vsningarna. och orn arsrcdovisningen iitergcr clc

unclcrli-ugande transaklionerna och hiindclserna p,I ett sä1I

soul oL'r cn riittvisanclc biitl.



Vf mi'.src inlbrnre rlt st1 rclsen orn blancl annitt tcvisitlttcl.ts

plianerade omfattning och inriktning samt lidpunktcn iiir cien. Vi
rnflste ,rcksa intbrm+r'a onr hcl1'delselirlla iakttagclset undet'

t.'].'i.iun"'.t. däribland tlc cventtrclla betydande bristel i dcn

inherrrrr koullollen sottt r i itlentifierat.

Rfupsrort orn arttlrtt krar ctrlillt lagcrr och anclra Jör.fhttningar
l

Lilralanden

U]tiii'el r'år t'cvision ar' åt'stedovisningen har vi är'cti utf ön cn

riv isi on av siv re I :;ctts och verkstäl I trnde direktiirens lörval tning

till Norclens Lius z\B (Publ) för ar 2020 san.rt i:tv iörslaget till
dispositioner Lrcträflantic bollgcts r' irrst cilel jiii'iust.

Vi tillstyrke| atl bolr€rsstilllttttttt rlispottcrar \ ill5tcll cllliSt
ft{rslagct i i-örvaitningsbcrättelscn och bcviljar styrelsens

idclainöter och verkställande direktiiren ansi'arsfiihet för

*lkenskapsäret.

Gyund för uttalunden

Vi har utförr revisionen enligt god rcvisioussed i Sverigc. Vår't

a{rsvar enligt denna beskrivs n,irmare i al'snittet llevisorrts

ofirr,r,r.Vi är oberocnde i förhållande tili Nordcns Ljus Al)
(iiubl) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt tullgloft
v{rt yrkcsetiska ilnsvar enlig{ tlcssa krar'.

Vi onr.'r att clc revisionsbcvis vi har inhiimtal är tiliräckliga och

ä{rclamålsenliga sont gruncl liir våra uttalandcn.

Stp, ret s e n s o c h ver ks t äl I o tr(lc (l ire kl ö re rr s fi n s\' ( r
Ijct är stvrclsen som har ansvaret iör lörslaget till dispositioner

Uftratta,i,t. bolagets vinst cller f-örlust. Vicl t'örslag till utclelning

ir{nc}attrr dena bland annat en bcdönrning av ont trtdelningen är

frilsvarli.q rned härts.r'n tiil de ktav sonl bolagets verksamhetsart.

olntattning och risker ställer pzi storleketr av bolagets cgna

kirnitat- konsoliderirrgsbehov. likviditet och slälhling i övrigt.

Sf yrel scn an svarar i-ör ['ro lagets orgatl isaition och liirvaltningen
af, bolagets angclägcnhc'ter. Detta innelattar bland annat att

lqfrtltipande hedajrr.ra bolagets ekonorniska -'itualion och att tillse
ait bolagets organisation är utformad så att bokliiringen. rncclels-

l$naltningcn och holagcts ckottotltisklt lttrge Iiigcnltctcr i öl rigl

k[ntrollr'ras pd ett betrl'ggiurcle sätt. Dcrl vc|kställanclc

dfrekttlreu ska sköta dr'n löpande fijrvaltningen enligt styrelsens

riktlinicr och anvisningar och blancl annat vidla dc åtgär'dcr som

äf ntrdvJndica ftir att bolagcts bokl'örilrg sku tulle(iras i

ö]vcrensstiirtrrnelse rned lag och ftir irtt medelsförl'altningen ska

shi;tas pa ett bctryggandc sätt.

fr,nrirorn, onrro,

fJirr nrit treträlllrrde rer,'isiottcn av t-örvaltningen. och därnrcd

värt uttalandc'trnt attsvarsf iilet. Zi| att inhälrlta levisionsbevis för'

alt n'r.,i en rimlig gracl av siikelhet kunna bedÖrna om nägon

siyrelselctlamol cller verkställande direkttircn i något väscntligt

alvsccnde:

. liiretägit lrågon åtgärd eller giort si-e skyldig till negorr

I torsummelsc som kan liiranlccla crsiiltningsskyldighct nrot

bolaget. eller'

o på någo1 annat sätt hårndlat i s1r'ic! nlccl aktiebolagslag.'n-

ärsredovisningslagcn cllcr bolagsordningen'

l

l

VårL mal 'octriillirnde rcvisione n av lörslagct lill ciispositioncr av

bolagcis vinst clier iörlusi. och därmed viiri uilaiande otn clclta.

åi alt nrcd rirnlig grld aY säk*hct bedÖnra om lörslagct iil'

iörenl igt med aktiebolagslagcn.

Rimlig säi-crhct äi'cn hiig gi'iid av säkeihei. nen ingen gat'litiii

lör att en rcvisiou sont tttföt's t:nligl god rcvisiotlssecl i Svcrigc

alllid konrnrer att upirti'icka iitg:irdei elie t' fiirsLtlnnrelser sixt kan

lijranlecla crsättningsskyldighct mot bolaget. cllcl att ett liirsiag

tili rtispositioner av bolagets vinst ellel ftjrlust inte iil iiirenligt
med aktiebolagslagen.

Sont eu clcl av cn t'evisiotl cnligt god rcvisionssccl i Svcrige

iinvänder vi plol'cssione lit omdiimc och hal'en prof'cssionellt

skcptisk inställning under hela rcvisiottcn. Granskningen av

förr.'altninlie tr och lörslagct till dispo-sitioner av bolasets vinst

cllcr iörlust grundtrr sig tiiimst på rcvisioncn av räkenskapenta.

Vilka lillkornrnande granskningsåtgiirder som utfdrs bascras på

viir proi'essioneila bedörnning med utgångspunkt i risk och

viisentlighet. De1 innet-riir iltt vi ibkuserar granskningen pii

sziclana iilgärc['r. omriiden och förhållanden som är väsentliga Iör

verksarnheten och clär avstcg och överträdelser skulle ha särskild

bet,vdelsc: fiir bolagcts situation. Vi går igenorn och prövar

tättade bc'slut. bcslutsunderla-u. vidtagna åtgärdcr och anclra

iörhiillandcn som är reicvanta lör viirt uttalande orn

ansvarstiihet. Som underlag ftir vårt uttalande om styrelsens

förslag till dispositioner beträlfunde bolagets vinsl eller förlust
har vi granskat orn ftirslagct är liirenligt rnecl aktiebolagslagen.
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