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Revisionsber6ttelse
Till bolagsstamman iLocum AB, org.nr 556434-7909

Rapport om irsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfdrt en revision av Srsredovisningen f6r Locum AB f0r
ir 2021.

Enligt v3r uppfattning har Srsredovisningen upprdttats i enlig-
het med Srsredovisningslagen och ger en i alla vasentliga avse-
enden rdttvisande bild av Locum ABs finansiella st6llning per
den 31 decembet 2O2l och av dess finansiella resultat och
kassafl6de f6r Sret enligt Srsredovisningslagen. Fdrvaltnings-
berdttelsen 5r fdrenlig med Srsredovisningens dvriga delar.

Vi tillstyrker darfor att bolagsstemman faststaller resultat-
rdkningen och balansrakningen.

Grund fdr uttalanden

Vi har utf6rt revisionen enligt lnternational Standards on
Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. VSrt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Reyisorns
ansvar. Vi ar oberoende i forh8llande till Locum AB enligt god
revisorssed i Sverige och har i dvrigt fullgjort vSrt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat er tillr6ckliga och
SndamSlsenliga som qrund fdr vSra uttalanden.

Styrelsens och verkstit lande direl<tdrens ansv ar

Det Er styrelsen och verkstdllande direkt6ren som har ansvaret
fdr att Srsredovisningen upprdttas och att den ger en ritt-
visande bild enligt Srsredovisningslagen. Styrelsen och verk-
st6llande direktoren ansvarar aven fdr den interna kontroll
som de beddmer ar n6dvendig fdr att uppriitta en Srsredovis-
ning som inte inneheller nSgra viisentliga felaktigheter. vare
sig dessa beror p3 oegentligheter eller misstag.

Vid uppriittandet av Srsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkstdllande direkt6ren fdr beddmningen av bolagets fdr-
mSga att fortsdtta verksamheten. De upplyser, nAr si dr
tilliimpligt, om f6rhellanden som kan pSverka fdrmSgan att
forts6tta verksamheten och att anvanda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tilliimpas dock inte
om styrelsen och verkstdllande direktdren avser att likvidera
bolaget, upphdra med verksamheten eller inte har n6got
realistiskt alternativ till att g6ra nSgot av detta.

Reyisorns ansyar

VBra m8l 5r att uppn8 en rimlig grad av sdkerhet om att 8rs-
redovisningen som helhet inte inneheller nSgra vdsenfliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror p3 oegentligheter eller
misstag, och att ldmna en revisionsberdttelse som inneh8ller
vSra uttalanden. Rimlig sakerhet 5r en h6g grad av sdkerhet,
men dr ingen garanti fdr att en revision som utf6rs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptaicka en
vdsentlig felaktighet om en sSdan finns. Felaktigheter kan
uppst8 pi grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
vdsentliga om de enskilt eller tillsammans rlmligen kan fdr-
viintas pSverka de ekonomiska beslut som anv5ndare fattar

- med grund i Srsredovisningen.

\n
\lv

Som del av en revision enligt ISA anvinder vi professionellt
omddme och har en professionellt skeptisk instdllning under
hela revisionen. Dessutom:

. identifierar och beddmer vi riskerna f6r vdsentliga felaktig-
heter i Srsredovisningen, vare sig dessa beror pe oegent-
ligheter eller misstag, utformar och utf6r granskningsSt'
gerder bland annat utifrin dessa risker och inhamtar revi-
sionsbevis som ar tillrackliga och SndamSlsenliga fdr att
utgdra en grund for vSra uttatanden. Risken f6r att inte
upptdcka en vesentlig felaktighet till f6lid av oegentlig-
heter er hdgre iin f6r en vdsentlig felaktighet som beror pe

misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, f6rfalskning, avsiktliga utelSmnanden, felaktig
information eller Ssidosiittande av intern kontroll.

. skaffar vi oss en f6rst3else av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse f6r v8r revision fdr att utforma
gransknings8tgarder som ar lAmpliga med hansyn till om-
stendigheterna, men inte for att uttala oss om effektivi-
teten i den interna kontrollen.

. utvdrderar vi ldmpligheten i de redovisningsprinciper som
anvands och rimligheten i styrelsens och verkstiillande
direkt6rens uppskattningar i redovisningen och tillhdrande
upplysningar.

. drar vi en slutsats om liimpligheten i att styrelsen och verk-
stallande direkt6ren anviinder antagandet om fortsatt drift
vid upprdttandet av Srsredovisningen. Vi drar ocks6 en
slutsats, med grund i de inhamtade revisionsbevisen, om
det finns n5gon v6sentlig osdkerhetsfaktor som avser
sadana hendelser eller fdrh6llanden som kan leda till
betydande tvivel om bolagets fdrm8ga att fortsiitta verk-
samheten. 0m vi drar slutsatsen att det finns en vdsentlig
osakerhetsfaktor, mSste vi i revisionsberdttelsen fdsta
uppmarksamheten pi upplysningarna i Srsredovisningen
om den vesentliga os6kerhetsfaktorn eller, om sSdana upp-
lysningar dr otillriickliga, modifiera uttalandet om Srsredo-
visningen. VSra slutsatser baseras pE de revisionsbevis
som inhdmtas fram till datumet fOr revisionsberdttelsen.
Dock kan framtida hdndelser eller fdrhSllanden gdra att ett
bolag inte 16ngre kan fortsdtta verksamheten.

o utvdrderar vi den Overgripande presentationen, strukturen
och innehellet i Srsredovisningen, diiribland upplys-
ningarna, och om Srsredovisningen Sterger de under-
liggande transaktionerna och hiindelserna p5 ett sdtt som
ger en rdttvisande bild.

Vi m6ste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten fdr den.
Vi mEste ocksS informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, diiribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat.
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Rapport om andra *rav enligt lagar och andra
f6rfattningar

UttalaDden

Ut6ver ver revision av 6rsredovisningen har vi iiven utfdrt en
revision av styrelsens och verkstellande direktdrens fdrvalt-
ninq av Locum AB 16r Er 2021 samt av fdrslaqet til
dispositioner betr:rffande bolagets vinst e er f0rtust.

Vi tillstyrker att bolagsstiimman disponerar vinsten entigt
forslaget i fdrvaltningsberattelsen och beviljar styretsens
ledamdter och verkstdllande direkt6ren ansvarsfrihet fdr
rekenskapsAret.

Grund 16r uttaldlen
Vihar utfdrt revisionen enligt god revisionssed iSverige. V6rt
ansvar enligt denna beskrivs n5rmare iavsnittet Revisorns
arsvar. Vi ar oberoende i l6rh6llande till Locum AB entigt god
revisorssed i Sverige och har i dvrigt fultgjort vErt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vianser att de revisjonsbevis vi har inh.imtat 6r ti riicktiga och
andamglsenliqa som Orund fdr vAra uttatanden.

Styrersens och yer*sfSllande atlrcktdrens ansvar

Det iir styrelsen som har ansvaret fdr f6rstaSet till disoosi-
tioner betr6ffande bolagets vinst eller fdrtust. Vid fdrslag ti
utdelning innefattar detta bland annat en beddmning av om
utdehingen:ir forsvarlig med hensyn tillde krav som bolagets
verksamhetsart, omfattninq och risker stA er pA storle*en av
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och
stdllning idvrigt-

Styrelsen ansvarar fdr bolagets organisation och fOrvaltninqen
av bolagets angeliigenheter. Detta innefattar bland annat att
fortl6pande bediima bolaqets ekonomiska situation och att
tillse att bolaqets organisation 5r utformad se att bokforinqen,
medelsfdrvaltningen och bolaqets ekonomiska angetdqenheter
idvrigt kontrolleras pe ett betryggande sdtt. Verkstd[ande
direktoren ska skdta den ldpande fdrvaltningen entigt styrel-
sens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 6tgi,r
der som 6r nddvdndiga fdr att botaqets bokfdrinq ska fullgdras
i dverensstiimmelse med lag och for att medetsforvattninqen
ska skdtas pE ett betryggande satt.

Revisorrs arrsyai

Vgrt mel betriiffande revisionen av fOrvattningen, och darmed
vBrt uttalande om ansvarsfrihet, er att inhdmta revisionsbevis
f dr att med en rimlig grad av siikerhet kunna bedOma om nAgon
styrelseledamot eller verkstiillande direkt6ren i nAgot vasent-
ligt avseende:

. fitretagit n6qon atgard e er giort sig skytdig ti nAgon
fdrsummelse som kan fOranleda ersettningsskytdighet mot
bolaget. eller

. pA n6got annat sett handlat i strid med aktiebotagslagen,
ersredovisningslagen eller botagsordningen.

VArt mBl betr8rfande revisionen av fdrslaget ti dispositioner
av bolagets vinst eller fdrlust, och ddrmed v6rt uttalande om
detta, ar att med rimlig grad av sekerhet bedoma om fdrstaget
er f0renligt med aktiebolaqslaOen.

Rimliq saikerhet er en hog grad av siikerhet, men ingen garanti
fdr att en revision som utfdrs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att uppteicka etgarder eller fOrsummelser som
kan fdranleda ersSttningsskyldighet mot bolaget, eller att ett
fdrslag till dispositioner av bolaqets vinst eller fOrlust inte iir
ldrenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
anviinder vi professionellt omddme och har en professionellt
skeptisk instiillninq under hela revisionen. Granskninqen av
fdrvaltningen och fdrslaget till dispositioner av bolaqets vinst
eller fdrlust qrundar sig frdmst pA revisionen av rAken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsAtgdrder som utfdrs
baseras p6 var professionella beddmning med utg6ngspunkt i
risk och vEsentlighet. Det inneber att vi fokuserar gransk-
ningen p5 s6dana 6tg:irder, omr6den och f6rhe anden som ar
vtisentliqa fdr verksamheten och diir avsteg och dvertradelser
skulle ha siirskild betydelse fdr bolagets situation. Vi ger
igenom och provar fattade beslut. beslutsunderlag, vidtagna
6tqerder och andra forh6ilanden som ar relevanta ldr vArt
uttalande om ansvarsfrihet. 5om underlag fdr vArt uttatande
om styrelsens f6rslaq till dispositioner betrdffande bolagets
vinst eller fdrlust har vi granskat om f6rslaget dr fdrenligt med
aktiebolagslaqen.

Stockholm den 29 mars 2022

Ernst & Young AB
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