Årsstämma 2021
GHP Specialty Care AB
Göteborg den 29 april 2021

01 Revisorns rapporter till stämman
Rapporter till årsstämman
► Revisionsberättelse över årsredovisning och koncernredovisning (sid
73-75)
► Yttrande över bolagsstyrningsrapporten
► Yttrande över ersättningar till ledande befattningshavare
► Yttrande över hållbarhetsrapport
Tidigare avlämnad rapport
► Granskningsrapport översiktlig granskning av Q3 (ISRE 2410)
Övrigt om rapportering
► Avrapportering har skett kontinuerligt till ledning och revisionsutskott
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02 SBO – Särskilt betydelsefulla områden

Område

Goodwill

Intäkter
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Utfört arbete
► Bokfört

värde per balansdagen var 405 mkr
► Nedskrivningstestet 2020 har inte föranlett någon nedskriving.
► Beskrivning av nedskrivningstestet framgår av not 11 och not 1.
► Granskning av bedömningar av antaganden om framtida kassaflöden,
tillväxt och diskonteringsränta, m m. Granskning av modell och metod.
► Stöd av värderingsspecialister.
► Granskning av upplysningar i årsredovisningen.
► Redovisade

intäkter uppgick till 1,4 miljarder kr år 2020.
► Bedömningar av upparbetningsgrad, bonus-/kvalitetsersättningar,
intäktsreduktioner/viten.
► Analytisk granskning, genomgång av avtal, granskning av ledningens
bedömningar av uppskattade intäkter, periodiseringskontroller samt
riskbedömningar avseende intäktsreduktioner och viten.
► Granskning av upplysningar i årsredovisningen.
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03 Väsentliga områden för revisionen

Område

Bokslutsprocess

Riskbedömning
► Följsamhet

till IFRS och årsredovisningslagen
► Följsamhet till bolagsstyrningskod
► Följsamhet till riktlinjer från stämman
► Rutiner för att upprätta bokslut

►

Hållbarhetsrapport
ering
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Hållbarhetsrapporten ska innehålla hållbarhetsupplysningar avseende:
► miljö
► sociala förhållanden och personalfrågor,
► respekt för mänskliga rättigheter
► motverkande av korruption
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04 Revisionsberättelse
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
►

Granskningen utförd enligt ISA

►

Vår bedömning är att moderbolagets årsredovisning har upprättats enligt
årsredovisningslagen och koncernredovisningen enligt IFRS och
årsredovisningslagen

►

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen
för moderbolaget och koncernen

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
►

Granskningen har inte påvisat att någon styrelseledamot eller verkställande
direktören har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen

►

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret
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Tack för förtroendet att få vara
revisorer i GHP Specialty Care AB

Ernst & Young AB (EY)
Mikael Sjölander
mikael.sjolander@se.ey.com
+4670 318 94 67

