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Bolagsstyrningsrapport

VINSTDISPOSITION OCH 
 FRAMTIDA UTVECKLING 
PRINCIPER FÖR BOLAGSSTYRNING
Bolagsstyrningsrapporten har upprättats enligt 
årsredovisningslagen (1995:1554). Bolagsstyr-
ningen i Intea utgår från aktiebolagslagen, 
bolagsordningen, Nasdaq Stockholms Regelverk 
för emittenter (ränte bärande instrument) samt 
interna policys och riktlinjer. Intea omfattas inte 
av Svensk kod för bolagsstyrning.

BOLAGSORDNING
Intea är ett publikt bolag med obligationer 
 noterade på Nasdaq Stockholm. Bolagsordningen 
tillsa ans ed gällande lagar oc  befintligt 
aktieägaravtal reglerar verksamheten och 
styrningen för Intea. Bolaget, med säte i Stock-
holm, har organisationsnummer 559027 -5656. 
Verksamhetsföremålet är förvärv, förvaltning 
och försäljning av fast och lös egendom, direkt 
eller indirekt genom dotterbolag, att tillhanda-
hålla koncerninterna tjänster samt därmed 
förenlig verksamhet. Räkenskapsåret omfattar 
kalenderår.

VAL AV STYRELSE OCH ÄNDRING AV   
BOLAGSORDNING
Inteas bolagsordning innehåller inga särskilda 
bestämmelser om tillsättande och entledigan-
de av styrelseledamöter eller om ändring av 
bolagsordningen.

AKTIER OCH AKTIEÄGANDE
Inteas aktieägare är huvudsakligen svenska 
instit tioner oc  finns beskrivna nder gare  
på sida 74.

 

UTSKOTT
t relsen ar tsett ett finans tskott  tskot-

tets arbete rapporteras löpande till styrelsen.

FINANSUTSKOTT
Finansutskottet har som uppgift att för styrel-
sens räkning löpande följa och utvärdera bola-
gets finansiering oc  finansiella risk antering  
Finansutskottet för en kontinuerlig dialog med 
bolaget och styrelsen. I utskottet ingår Håkan 
Sandberg, Caesar Åfors och Christian Haglund.

VD OCH LEDNING
Vd ansvarar för den operativa styrningen, 
att sköta den löpande förvaltningen och leda 
verksamheten i enlighet med styrelsens 
riktlinjer, anvisningar och beslut. Bolaget har 
ett långsiktigt förvaltningsavtal med Intea AB 
som ansvarar för förvaltningsverksamheten 
samt lednings- och styrelsearbete i dotterbo-
lagen. Intea AB anlitas även för att ansvara för 
all ekono i  oc  finansiell verksa et s so  
koncernrapportering  finansiering oc  finansiell 
riskhantering.

Inteas ledningsgrupp bestod under 2020 av 
Henrik Lindekrantz, Christian Haglund, Kjell- Åke 
Nilsson, Peter Jacobsson, Charlotta Wallman 
Hörlin, Henrik Olsson samt Eva Bång (fr.o.m.  
1 december 2020). Ledningsgruppen för kontinu-
erlig dialog   med bolagets styrelse.

REVISORER
Till revisorer har utsetts KPMG AB med Peter 
Dahllöf som huvudansvarig revisor. Revisorns 
uppgift är att granska bolagets årsredovisning 
och bokföring samt styrelsens och vd:s förvalt-
ning. Vid minst ett styrelsemöte per år samt vid 
årsstämman deltar bolagets revisor och redogör 
för iakttagelser och eventuella synpunkter som 
uppkommit i samband med granskningen.

AKTIEÄGARNAS RÖSTRÄTT
Inteas bolagsordning innehåller inga begräns-
ningar avseende hur många röster respektive 
aktieägare får rösta för på bolagsstämma.

BEMYNDIGANDEN TILL STYRELSEN OM 
AKTIER I BOLAGET
Bolagsstämman har inte lämnat några bemyndi-
ganden till styrelsen innebärande att bolaget ska 
ge ut nya aktier eller förvärva egna aktier.

BOLAGSSTÄMMA
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfat-
tande organ. Vid bolagsstämman ges samtliga 
aktieägare ö lig et att töva det infl tande 
över bolaget som deras respektive aktieinnehav 
representerar.

Årsstämma kommer att hållas den 19 maj 2021 
i Stockholm med möjlighet att delta digitalt.

STYRELSEN
Styrelsen bestod per den 31 december av sex 
ledamöter, listade under ”Styrelse och revisorer” 
på sida 79.

Styrelsens uppgift är att ansvara för bolagets 
organisation och förvaltning, fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation samt se 
till att det finns e ektiva s ste  ör pp öl -
ning och kontroll av bolagets verksamhet och 
efterlevnad av lagar och andra regler. Under 
2020 har styrelsemötena bland annat behandlat 
affärsläget, strategier, ekonomisk rapportering, 
investeringsbeslut samt förvärv. Under året har 
17 protokollförda styrelsemöten genomförts. 
Håkan Sandberg har under året varit styrelsens 
ordförande.
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INTERN KONTROLL
Enligt aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för 
den interna kontrollen. Syftet med den interna 
kontrollen är att, med rimlig grad av säkerhet, 
uppnå ändamålsenlig och effektiv verksamhet, 
till örlitlig finansiell rapportering oc  in or-
mation om verksamheten samt efterlevnad av 
tillämpliga lagar, regler, policys och riktlinjer. 
Bolagsstyrningsrapporten om Inteas interna 
kontroll avser nteas finansiella rapportering

KONTROLLMILJÖ
Den interna kontrollen bygger på dokumente- 
rade policys, riktlinjer, processbeskrivningar, 
ansvarsfördelningar och arbetsfördelningar 
såsom styrelsens arbetsordning, instruktion 
för vd med tillhörande attestinstruktion och 
finanspolic  terlevnaden av dessa öl s pp 
och utvärderas kontinuerligt. Risker för fel i 
den finansiella rapporteringen identifieras  
analyseras och elimineras på en kontinuerlig 
basis genom nya eller ändrade riktlinjer för den 
interna kontrollen.

RISKHANTERING
iskbedö ning oc  risk antering finns inb ggd 

i bolagets processer. Olika metoder används för 
att värdera risker samt för att säkerställa att de 
relevanta risker som Intea är utsatt för hanteras 
i enlighet med fastställda policys och riktlinjer. 
Årligen gör bolagets revisor en övergripande 
genomgång av den interna kontrollen som är re-
levant ör r bolaget pprättar finansiella rap-
porter. Därutöver sker fördjupande gransknings-
insatser inom vissa nyckelområden.

KONTROLLAKTIVITETER
t relsen säkerställer kvaliteten i den finansiella 

rapporteringen dels genom en instruktion för 
vd, dels genom att löpande behandla rapporter, 
rekommendationer och förslag till beslut. Bo-
lagsledningen bereder för styrelsens granskning 
och kontroll, delårsrapporter samt värderings  
och redovisningsfrågor. Styrelsen utvärderar 
löpande risker i den finansiella rapporteringen 
samt gällande redovisningsprinciper.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
Riktlinjerna för kommunikation är att informa-
tion ska lämnas på korrekt vis och i tid samt 
följa lag och Nasdaq Stockholms regelverk för 
emittenter (räntebärande instrument).

STYRNING OCH UPPFÖLJNING
Löpande uppföljning av resultatutfall sker på 
 flera niv er i bolaget  s väl p  astig etsniv  
som på koncernnivå. Avrapportering sker till 
ledning och styrelse. Styrelsen följer i anslutning 
till delårsrapporter upp den ekonomiska utveck-
lingen i förhållande till affärsplan och budget 
samt att utvecklingen av beslutade investe-
ringar följer plan.
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STYRELSENS UNDERSKRIFTER
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar, såvitt de känner till, 
att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed 
i Sverige och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de 
internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning 
av internationella redovisningsstandarder. Årsredovisningen respektive 
koncernredovisningen ger en rättvisande bild av moderbolagets och 
 koncernens ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen för moderbolaget respektive koncernen ger en 
rättvisande översikt över utvecklingen av moderbolagets och  koncernens 
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i 
 koncernen står inför.

Håkan Sandberg
Ordförande

Styrelseledamot

 Mattias Grahn  Kristina Alvendal Magnus Jarlén
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

 Henrik Lindekrantz Caesar Åfors
 Styrelseledamot  Styrelseledamot
 Verkställande Direktör 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 30 mars 2021

KPMG AB

Peter Dahllöf
Auktoriserad revisor

STOCKHOLM DEN 30 MARS 2021
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Till bolagsstämman i Intea Fastigheter AB (publ), org. nr 559027-5656
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

UTTALANDEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för 
Intea Fastigheter AB (publ) för år 2020 med undantag för bolagsstyrnings-
rapporten på sidorna 74-76 och hållbarhetsrapporten på sidorna 30-36. 
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 37-73 i 
detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av oderbolagets finansiella ställning per den  dece ber  
oc  av dess finansiella res ltat oc  kassaflöde ör ret enligt rsredovis-
ningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsre-
dovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 
av koncernens finansiella ställning per den  dece ber  oc  av dess 
finansiella res ltat oc  kassaflöde ör ret enligt nternational inancial 
Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovis-
ningslagen. Våra uttalanden omfattar inte bolagsstyrningsrapporten på 
sidorna 74-76 och hållbarhetsrapporten på sidorna 30-36. Förvaltningsbe-
rättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och koncernredo-
visningen är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som 
har överlämnats till moderbolagets styrelse i enlighet med revisorsförord-
ningens (537/2014) artikel 11. 

GRUND FÖR UTTALANDEN
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och 
god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt ll ort v rt rkesetiska ansvar enligt dessa krav  Detta inne attar 
att, baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster 
som avses i revisorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits 
det granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag eller 
dess kontrollerade företag inom EU.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden.

SÄRSKILT BETYDELSEFULLT OMRÅDE
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt 
vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen 
av årsredovisningen och koncernredovisningen för den aktuella perioden. 

Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i vårt ställ-
ningstagande till, årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet, 
men vi gör inga separata uttalanden om dessa områden.

Värdering av förvaltningsfastigheter
Se not 9 och redovisningsprinciper på sidan 60 i årsredovisningen och 
koncernredovisningen för detaljerade upplysningar och beskrivning av 
området.

BESKRIVNING AV OMRÅDET
– Förvaltningsfastigheterna redovisas i koncernredovisningen till verkligt 

värde. Koncernens förvaltningsfastigheter omfattar cirka 95 procent av 
koncernens totala tillgångar.

– Fastigheternas verkliga värde per 31 december 2020 har fastställts 
baserat på värderingar utförda av oberoende externa värderare.

– Givet förvaltningsfastigheternas väsentliga andel av koncernens totala 
tillgångar och det inslag av bedömningar som ingår i värderingsproces-
sen utgör detta ett särskilt betydelsefullt område i vår revision.

– Risken är att det bokförda värdet på förvaltningsfastigheter kan vara 
över- eller underskattat och att varje justering av värdet direkt påverkar 
periodens resultat.

HUR OMRÅDET HAR BEAKTATS I REVISIONEN
– Vi har övervägt om den tillämpade värderingsmetodiken är rimlig genom 

att jämföra den med vår erfarenhet av hur andra fastighetsbolag och 
värderare arbetar och vilka antaganden som är normala vid värdering av 
jämförbara objekt.

– Vi har bedömt kompetensen och oberoendet hos de externa värderarna 
och vi har tagit del av värderarnas uppdragsavtal i syfte att bedöma 

r vida det finns avtalsvillkor so  kan p verka o attningen eller 
inriktningen av de externa värderarnas uppdrag.

– Vi har testat de kontroller som bolaget har etablerat för att säkerställa 
att indata som lämnas till de externa värderarna är riktiga och fullständiga.

– Vi har stickprovsvis testat de upprättade fastighetsvärderingarna. Där-
vid har vi använt oss av aktuell marknadsdata från externa källor, särskilt 
avseende antaganden om direktavkastningskrav, diskonteringsräntor, 
hyresnivåer och vakanser. 

– Vi har kontrollerat riktigheten i de upplysningar av förvaltningsfastig-
heterna som bolaget lämnar i årsredovisningen, särskilt vad avser inslag 
av bedömningar samt tillämpade nyckelantaganden.

Revisionsberättelse
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ANNAN INFORMATION ÄN ÅRSREDOVISNINGEN OCH  
KONCERNREDOVISNINGEN 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen 
oc  koncernredovisningen oc  terfinns p  sidorna   sa t 
83-86. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen 
omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrk-
ande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen är det v rt ansvar att läsa den in or ation so  identifieras ovan 
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång  
beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt be-
dömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna informa-
tion, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig 
felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i 
det avseendet.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredo-
visningen, enligt IFRS så som de antagits av EU. Styrelsen och verkstäl-
lande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansva-
rar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets 
och koncernens förmåga att fortsätta 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 drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direk-
tören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

REVISORNS ANSVAR
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredo-
visningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller miss-
tag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att pptäcka en väsentlig elaktig et o  en s dan finns  elaktig eter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de eko-
nomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och 
koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 identifierar oc  bedö er vi riskerna ör väsentliga elaktig eter i rsre-
dovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegent-

ligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken 
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter 
är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsikt-
liga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern 
 kontroll.

– skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som 
har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som 
är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss 
om effektiviteten i den interna kontrollen.

– utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och 
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar.

– drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, 

ed gr nd i de in ä tade revisionsbevisen  o  r vida det finns n gon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhål-
landen som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens 
ör ga att ortsätta verksa eten   vi drar sl tsatsen att det finns 

en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernre-
dovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upp-
l sningar är otillräckliga  odifiera ttalandet o  rsredovisningen oc  
koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre 
kan fortsätta verksamheten.

– utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet 
i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysning-
arna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild.

– inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den 
finansiella in or ationen ör en eterna eller a ärsaktiviteterna ino  
koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi 
ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. 
Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade om-
fattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera 
om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella 
bet dande brister i den interna kontrollen so  vi identifierat

Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har följt 
relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla relationer 
och andra förhållanden som rimligen kan påverka vårt oberoende, samt 
i tillämpliga fall åtgärder som har vidtagits för att eliminera hoten eller 
motåtgärder som har vidtagits.

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer vi vilka 
av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för revisionen av 
årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive de viktigaste 
bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och som därför utgör de för 
revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Vi beskriver dessa områden i 
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revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författningar förhindrar 
upplysning om frågan.

  
RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA  
FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har 
vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Intea Fastigheter AB (publ) för år 2020 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkstäl-
lande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i för-
hållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
oc  ar i övrigt ll ort v rt rkesetiska ansvar enligt dessa krav  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträf-
fande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta 
bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till 
de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och 
risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att 
bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvalt-
ningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på 
ett betryggande sätt. 

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse 
med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

 
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören i något väsentligt avseende:

 öretagit n gon tgärd eller ort sig sk ldig till n gon örs else so  
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 

– på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovis-
ningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen 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.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyl-

dighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revi-
sionen av  räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som 
utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk 
och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten 
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets 
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vid-
tagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Revisorns yttrande om bolagsstyrningsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 
75-76 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vår granskning har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 16 Revi-
sorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår 
granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en 
 väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfatt-
ning som en revision enligt International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig 
grund för våra uttalanden. 

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 
6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2-6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 
31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar samt är i överensstämmelse med 
årsredovisningslagen.

 
Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten på sidorna  
30-36 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vår granskning har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 Revi-
sorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär 
att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och 
en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfatt-
ning som en revision enligt International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig 
grund för vårt uttalande.

En hållbarhetsrapport har upprättats.

KPMG AB, Box 382, 101 27 Stockholm, utsågs till Intea Fastigheter AB 
(publ):s revisor av bolagsstämman den 12 maj 2020. KPMG AB eller reviso-
rer verksamma vid KPMG AB har varit bolagets revisor sedan 2015.

Stockholm den 30 mars 2021  
 
KPMG AB

Peter Dahllöf
Auktoriserad revisor
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