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styrelsens redogcirelse fcir kvittning
Tillbolagsstdmman
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Svensk Whisky AB (publ), org.nr 556561-4610

Vi har granskat styrelsens redogdrelse med avseende pA kvittning daterad ZO2O-10-2}.

Styrelsens ansvar fcir redog6retsen
Det 6r styrelsen som har ansvaret f6r att ta fram redog6relsen enligt aktiebolagslagen och f6r
att det finns en

sidan intern kontroll som styrelsen beddmer nOdviindig f6r att kunia ta fram redog6relsen utan vdsenliga

felaktigheter, vare sig dessa beror p5 oegenfligheter eller misstag.

Revisorns ansvar
VAr uppgift 5r att uttala
9s1om kvittningen pA grundval av v6r granskning. Vi har utfort granskningen entigt FARs
rekommendation RevR g Revisoms 6viga yttranden enligt aktiebolagsligen och aktiebilagsf1roianingen. Denna
rekommendation krdver att vi planerar och utf6r granskningen f<ir att uppn6 rimlig sdkerheiatt styretsens
redogorelse inte innehiller vdsentliga felaktigheter. Revisionsfdretaget iillampar tSOC 1 (lnternational Standard
on Quality Control) och har dirmed ett allsidigt system fdr kvalitetskontroll vi[ket innefattar dokumenterade
riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder fdr yrkesutOvningen och tillEimpliga krav
i lagar och andra fdrfattningar.

Vi dr oberoende i fdrhAllande till Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har
dvrigt fullgjort virt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
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Granskningen innefattar att genoq olika ttgiirder inhdmta bevis om finansiell och annan information i styrelsens
redogOrelse. Revisorn vdljer vilka Atgdrder som ska utfdras, bland annat genom att bedoma riskerna fcir
vdsentliga felaktigheter i redogcirelsen, vare sig dessa beror p6 oegentligheter eller misstag. Vid denna
riskbeddmning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som 6r relevanta f6r hur styrelsen upprdttar
redog6relsen i syfte att utforma granskningsAtgiirder som ar dndam6lsenliga med hdnsyn till omstaindigheterna,
men inte i syfte att gdra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar ocksfl en
utvdrdering av dndamilsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inh6mtat

iir tillraickliga och dndamAlsenliga som grund fcir vArt uttalande.

Uttalande
Vi anser att styrelsens redog6relse har upprtittats ienlighet med 15 kap. 9 $ aktiebolagslagen och kvittningsrdtten
avser giltiga motfordringar.

Ovriga upplysningar
Detta yttrande har endast till syfte att fullgdra det krav som uppstdlls i 15 kap. 10 $ aktiebolagslagen och f6r inte
anvdndas fdr nAgot annat dndamil.
Gdvle den 29 oktober 2020
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