Rapport från oberoende revisor
Till styrelsen i Arte Collectum I AB (publ)
Org.nr. 559350-6909
Uttalanden
Vi har utfört en revision av de finansiella rapporterna för Arte
Collectum I AB (publ), org.nr 559350-6909, vilka består av rapport
över finansiell ställning i sammandrag per den 31 december 2021,
rapport över resultat i sammandrag för perioden 3 december 2021 till
31 december 2021, rapport över förändring i eget kapital för perioden
3 december 2021 till 31 december 2021 och rapport över kassaflöde i
sammandrag för perioden 3 december 2021 till 31 december 2021
samt noter till de finansiella rapporterna.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i de
finansiella rapporterna, vare sig dessa beror på oegentligheter 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,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.

Enligt vår uppfattning ger de bifogade finansiella rapporterna en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av företagets finansiella ställning
per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för perioden
3 december 2021 till 31 december 2021 enligt Årsredovisningslagen
och RFR 2 Redovisning för juridiska personer.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA). Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Arte Collectum I
AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

• 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.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

• drar vi en slutsats om det riktiga i företagsledningens användning av
antagandet om fortsatt drift och, baserat på de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor
avseende händelser eller förhållanden som kan leda till betydande
tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor måste vi i revisors
rapport fästa uppmärksamheten på de relevanta upplysningarna i de
finansiella rapporterna, eller, om dessa upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtades fram till datumet för revisors rapport. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att företaget inte längre kan fortsätta
verksamheten.

Företagsledningen och styrelsens ansvar för de
finansiella rapporterna
Det är företagsledningen och styrelsen som har ansvaret för att
upprätta finansiella rapporter som ger en rättvisande bild enligt
Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer
och för den interna kontroll som företagsledningen bedömer är
nödvändig för att upprätta finansiella rapporter som inte innehåller
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel.

Vi kommunicerar med styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.

Vid upprättandet av de finansiella rapporterna är företagsledningen
och styrelsen ansvariga för att bedöma företagets förmåga att fortsätta
verksamheten och lämna upplysningar, i tillämpliga fall, om frågor
som rör företaget fortsatta drift samt utgå från antagandet om fortsatt
drift såvida inte företagsledning och styrelse antingen avser att
likvidera bolaget eller upphöra med verksamheten, eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra detta.
De som har ansvaret för företagets styrning har ansvaret för tillsynen
av företagets process för finansiell rapportering.

Stockholm det datum som framgår av vår elektroniska underskrift

Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella
rapporterna
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida de
finansiella rapporterna som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och
att lämna en revisors rapport som innehåller vårt uttalande. Rimlig
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en
revision som utförs enligt ISA alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet när en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut
som användare fattar med grund i dessa finansiella rapporter.

Grant Thornton Sweden AB

Olof Nordgaard
Auktoriserad revisor
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