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Revisorna yftrande enligt 13 kap. 6 g 4p aKiebotagslagen (2005:5Si) tiver
styrelsens redogdretse f6r vlsenfliga handetser

Till bolagsst5mman i Crunchfish AB (publ)
org.nr 556804-6493
Vi har granskat styrelsens redogd,relse

d

aterad 2019-02-14

.

Sgrrelsens ansvar fdr redoghreben

Det iir styrelsen som har ansvaret ftir att ta fiam redogdrelsen enligt aktiebolagslagen och
Ibr att det finns en sadan intem kontroll som styrelsen bedomer nddviindig ftii att-kunna ta
fr.am red-ogdrelsen utan viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror p6 oegentligheter

eller

pA

fel.

Revisorns ansvar

Vir uppgift iir att uttala

oss om styrelsens redogOrelse pi gnrndval av vir granskning. Vi
har.utftirt granskningen enligt FAR:s rekommendation RevR 9 .Revisords -awiga yuianden
enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsJbrordningen. Denna rekommendation kaver att
vi planerar och utftr granskningen ft)r att uppni begriinsad siikerhet att styrelsens
redogorelse inte inneheller vaisentliga f€laktigheter. Revisionsft)retaget tiilempar Isecl
(Intemational Standard on Quality Control) och har diirmed ett allsidigt system f6r kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutineiavseende
efterlevnad av lnkesetiska kav, standarder fiir yrkesutbildningen och tilliimpliga krav i
lagar och andra ltirfattn ingar.

Vi iir oberoende i ldrh lande till crunchfish AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige
och har i tivrigt fullgjort virt yrkesetiska ansvar enligt dessa kav.
Granskningen innefaftar att genom olika itgiirder inhiimta bevis om finansiell och annan
information i styrelsens redogOrelse. Revisom viiljer vilka atgiirder som ska ut{iiras, bland
annat genom aft beddma riskerna fiir viisentliga felaktigheter i redogdrelsen, vare sig dessa
bero pi oegentligheter eller pa fel. vid denna riskbeddmning beaktar revisom de delar av
den intema kontrollen som iir relevanta Itir hur styrelsen upfrattar redogdrelsen i syfte att
utforma granskningsitgiirder som iir [ndamilsenliga med hinsyn till orisuindighetema,
men inte i syfte att gdra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen.
Granskningen har begrinsats till iiversiktlig analys av redogOrelsen och underlag till
denna samt liirfrigningar hos bolagets personal. Virt bestyrkande grundar sig darmed pA
en begrdnsad siikerhet jiimliirt med en revision. vi anser aft de bevis vi har inhamtat lir
tillriickliga och iindamilsenliga som grund Itir virt uttalande.
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Utlalande
Grxndat pa var granskning har det inte kommit fram nigra omstiindigheter som ger oss
anledning att anse att styrelsens redog6relse inte avspeglar viisentrigi handelser 6r
bolaget pi ett riittvisande siitt under perioden 201g-01 -0 l^-2019-02_14.

dvriga upplysningar
Detta yttrande har endast till syfte att fullgdra det kav som uppstiills
bolagslagen och fEr inte anvtndas fiir nigot annat iindamil.
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