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Revisorsrapport i enlighet med 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella forbindelser 
mm. 

Till arsstamman och styrelsen for Svenska Rymdaktiebolaget, org.nr. 556166-5836. 

Uppdrag och ansvarsfordelning 

Enligt Lag (2005:590) om insyn i vissafinansiellaforbindelser m.m. (i fortsattningen benamnd 
transparenslagen) ska bolagets revisor for varje rakenskapsar granska om en appen redovisning och en separat 
redovisning har fullgjorts i enlighet med bestammelser i transparenslagen, vilket vi i egenskap av revisor i 
bolaget har gjort for rakenskapsaret 2021. 

Enligt transparenslagen far regeringen eller den myndighet som regeringen bestammer meddela foreskrifter 
om redovisning och revision. Eftersom sadana foreskrifter inte utfardats har bolaget gjort sin egen tolkning av 
transparenslagen och upprattat sin redovisning rakenskapsaret 2021 i enlighet darmed. Det ar bolagets ansvar 
att tillse att redovisningsskyldigheten fullgars. Det ar vart ansvar som revisor i bolaget att uttala oss om 
huruvida denna skyldighet har fullgjorts. 

Granskningens inriktning och omfattning 

Vi har utfort var aversiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 
2410 Oversiktlig granskning av finansiell delarsinformation utford av foretagets valda revisor. Den 
aversiktliga granskningen som utforts har bestatt av att gara forfragningar, i forsta hand till personer som ar 
ansvariga for finansiella fragor och redovisningsfragor, att utfara analytisk granskning och att vidta andra 
aversiktliga granskningsatgarder. En aversiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre 
omfattning jamfort med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standard of 
Auditing och god revisionssed i avrigt har. De granskningsatgarder som vidtas vid en aversiktlig granskning 
gar det inte majligt for oss att skaffa oss sadan sakerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omstandigheter 
som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utfarts. Den uttalade slutsatsen grundad pa en 
aversiktlig granskning har darfar inte den sakerhet som en uttalad slutsats grundad pa en revision har. Pa 
grund av avsaknad av foreskrifter kan vi vidare inte entydigt uttala oss om huruvida bolaget fullgjort sin 
skyldighet i enlighet med lagstiftade intentioner. Salunda kan det inte uteslutas att en annan tolkning an 
bolagets kan galla. 

Slutsats 

Baserat pa var aversiktliga granskning av efterlevnaden av namnda lag gar vi foljande uttalande med 
begransad sakerhet. 

Det har inte under den aversiktliga granskningen framkommit omstandigheter som tyder pa att bolaget inte 
har redovisningsskyldighet i enligt med transparenslagen. 
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