
 

 

 

Revisors rapport i enlighet med i enlighet med 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa 

finansiella förbindelser m m 

Till årsstämman och styrelsen i Almi Företagspartner AB 

Organisationsnummer 556481-6204 

Inledning 

Enligt Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. (i fortsättningen benämnd 
transparenslagen) ska bolagets revisor för varje räkenskapsår granska om en öppen redovisning 
och en separat redovisning har fullgjorts i enlighet med bestämmelserna i transparenslagen, vilket 
vi i egenskap av revisorer i Almi Företagspartner AB har utfört för räkenskapsåret 2021 genom en 
översiktlig granskning. Enligt transparenslagen får regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer meddela föreskrifter om redovisning och revision. Eftersom sådana föreskrifter inte 
utfärdats har bolaget gjort sin egen tolkning av transparenslagen och upprättat sin redovisning för 
räkenskapsåret 2021 i enlighet därmed. Det är styrelsens ansvar att tillse att 
redovisningsskyldigheten fullgörs i enlighet med bestämmelserna i transparensagen. Det är vårt 
ansvar att uttala oss om huruvida denna skyldighet har fullgjorts grundat på vår översiktliga 
granskning.  

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med god revisionssed i Sverige. En översiktlig 
granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för 
finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra 
översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en 
betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt 
International Standards of Auditing, ISA, och god revisionssed i övrigt har. De 
granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa 
oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha 
blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig 
granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. På 
grund av avsaknad av föreskrifter kan vi vidare inte entydigt uttala oss om huruvida bolaget 
fullgjort sin skyldighet i enlighet med lagstiftningens intentioner. Sålunda kan det inte uteslutas att 
en annan tolkning än bolagets kan gälla. 
 

Slutsats 
 
Grundat på vår översiktliga granskning av efterlevnaden av nämnda lag gör vi följande uttalande 
med begränsad säkerhet. 

Det har inte kommit fram några omständigheter under vår översiktliga granskning som ger oss 
anledning att anse att bolaget inte, i allt väsentligt, fullgjort sin skyldighet i enlighet med 
bestämmelserna i transparenslagen.  

 

Stockholm i mars 2022 

enligt efterföljande elektronisk signering 

Deloitte AB 

 

Henrik Nilsson 
Auktoriserad revisor 
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