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Styrelsen för Briggen Tre Kronor AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK).

Förvaltningsberättelse

Verksamhetens art och inriktning
Briggen Tre Kronor AB (BTK) har en position som ledande kommunikationsplattform för Östersjöfrågor. Hörnstenarna i
verksamheten är att erbjuda hållbarhetsprojekt och unika seglingsupplevelser till företag och allmänheten. Affärsidé är att
driva ekonomiskt hållbar seglingsverksamhet genom att erbjuda företag, organisationer och privatpersoner genuina och
lärande seglingsupplevelser i kombination med att medverka till ungdomars utveckling samt samarbeten för att främja ett
hållbart samhälle.
Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Stärkt balansräkning
Ekonomin i Briggen Tre Kronor AB har väsentligt förbättrats genom en tidigare överenskommelse med de tre bankerna,
Handelsbanken, SEB och Danske Bank och Almi om nedskrivning av skulderna med cirka 17,1 MSEK och därmed har bolagets
balansräkning stärkts väsentligt. Det egna kapitalet uppgår nu till cirka 7,5 MSEK.
Bra seglingssäsong
Seglingssäsongen har varit förhållandevis bra med stort intresse för att delta i de olika seglingsaktiviteterna. På grund av
pandemirestriktioner innebar en viss begränsning av maximalt antal passagerare. Mest populära var dags-seglingarna i
skärgården. Populära har varit även de med olika teman som t ex fyr- och vraksafari. Seglingen till Gotland under en vecka till
Fårösund och Visby under juli blev snabbt fullbokad och väldigt lyckad. Även stort intresse från allmänheten i hamnarna.
Utvecklat samarbetet med Expedition Baltic Sea AB
Det fortsatta samarbetet med det närstående bolaget Expedition Baltic Sea AB (EBS) avseende hållbarhetsarbetet om
Östersjön har utvecklats ytterligare, för att därigenom effektivisera både det arbetet och verksamheten i Briggen Tre Kronor AB.
Samarbetet sker genom gemensamma projekt och aktiviteter, där EBS hyr fartyget. Dessa aktiviteter finansieras bland annat
genom samarbete med Partners. På det sättet skapas bättre planering och ekonomisk framförhållning för BTK då aktiviteter
kan planeras in i tid och att hyran ska kunna betalas i god tid inför varje seglingssäsong. Övrig seglingsverksamhet säljs och
planeras som tidigare inom BTK.
Ett nytt gemensamt projekt som genomfördes under augusti var ett pilotarrangemang av tävlingen One Water Race, som
anses var världens tuffaste uthållighetsrace. Lagen tog sig från Arholma till Landsort i Stockholms skärgård genom enbart
löpning och simning nonstop, 250 km. Loppet genomfördes i augusti tillsammans med ”Tre Kronor af Stockholm” som stabs
fartyg och sändes i TV4. Från 2022 har hela arrangemanget fokus på vattenfrågor generellt och Östersjön situation i
synnerhet. Det kommer att bli ett flerårigt event och beräknas få stor medial uppmärksamhet.
Förstärkningar i organisationen
Inom BTK har under året ett arbete bedrivits för att diskutera hur den fortsatta verksamheten och organisationen ska byggas,
där ledorden är modernisering, effektivisering och kostnadsreduktioner. Samspelet mellan organisationen i land och
fartyget/besättningen måste förbättras och beslut togs att rekrytera Rederichef/Ship Manager.
Under året har även styrelsen förstärkts med två nya medlemmar.
Ökat behov av fartygsunderhåll
Behoven för fartygets underhåll har ökat och åtgärder måste planeras noga varje år och följas upp. Under oktober togs
fartyget in i docka och det gjordes en besiktning och underhåll av fartygets undervatten delar, skrov, roder mm.
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Intäkter, kostnader och resultat
Totala intäkterna under 2021 uppgick till 4 916 (3 381) KSEK. Nettoomsättningen blev 4 045 (588) KSEK, en förändring med
3 457 KSEK och övriga intäkter uppgick till 871 (2 793) KSEK, en förändring med 1 922 KSEK.
Bolagets verksamhet redovisar för helåret 2021 ett positivt nettoresultat på 14 834 (-8 858)KSEK.
Rörelseresultatet före finansiella poster uppgår till - 1 917 (-7 357) KSEK.
De totala rörelsekostnaderna före avskrivningar uppgår till -6 445 (-3 336) KSEK en förändring med -3 109 KSEK
Avskrivningarna under 2021 uppgick till -718 (-7 401) KSEK. Det gjordes en extra nedskrivning i fjol på ca -7 MKR.
De finansiella kostnaderna/ intäkter under 2021 uppgick till 17 081 (-1 501) KSEK p.g.a. nedskrivning utav lån.
Nyemission
I december beslutade styrelsen att starta en nyemission med syfte att främst finansiera nödvändigt underhåll av fartyget,
anställning av personer med kompetens inom viktiga delar samt förbättringar av våra IT-system.
Största aktieägarna
De två största aktieägarna är Expedition Baltic Sea AB med 17,1 % och Föreningen Briggen Tre Kronor med 9,8 % av antalet
aktier och röster. Det totala antalet aktieägare är 3 607. Endast ett aktieslag förekommer med en röst per aktie.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Under mars månad 2022 började bolagets nya Ship Manager sin tjänst.
Vid stängning av emissionen den 31 maj 2022 hade drygt 1,0 MSEK tecknats.
Den planerade starten av seglingssäsongen tvingades senareläggas p g a svårigheter med rekryteringen av behörig
besättning.
Flera projekt i samarbete med EBS har startats under våren.

Flerårsöversikt (Tkr)
2021

2020

2019

2018

4 045

588

4 009

7 043

Resultat efter finansiella poster

14 834

-8 858

-120

-9 427

Balansomslutning

13 844

14 832

22 111

21 097

55,11

-49,00

4,00

-48,00

Nettoomsättning

Soliditet (%)
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Förändringar i eget kapital (EK)
Not
Belopp vid årets ingång

Aktiekapital
514 773

Fond för

Övrigt bundet

Balanserat

Årets

Summa fritt

utveckling

EK

resultat

resultat

EK

1 582 000

2 613 064

-3 237 310

-8 857 719

-12 095 029

-8 857 719

8 857 719

Ej registrerat aktiekapital - nyemission

179 460

Resultatdisposition enl. beslut av
årsstämma
Årets avskrivning på balanserade
utvecklingsutgifter

-316 400

316 400

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

514 773

1 265 600

Resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Ansamlad förlust
Årets resultat
Summa

-11 778 629
14 834 329
3 055 700

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning
Summa

3 055 700
3 055 700
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2 792 524

-11 778 629

316 400
14 834 329

14 834 329

14 834 329

3 055 700
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Resultaträkning
Not

2021-01-01

2020-01-01

2021-12-31

2020-12-31

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

3

4 045 200
870 669

587 741
2 792 885

4 915 869

3 380 625

-531 803
-1 722 799
-4 189 253

-35 017
-1 054 845
-2 246 343

-717 548

-7 401 148

-741

0

Summa rörelsens kostnader

-7 162 144

-10 737 353

Rörelseresultat

-2 246 275

-7 356 728

17 139 881
-59 277

0
-1 500 991

Summa resultat från finansiella poster

17 080 604

-1 500 991

Resultat efter finansiella poster

14 834 329

-8 857 719

Resultat före skatt

14 834 329

-8 857 719

Årets resultat

14 834 329

-8 857 719

Summa rörelsens intäkter m.m.
Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

2

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande kostnader

4
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Balansräkning
Not

2021-12-31

2020-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

5

1 265 600

1 582 000

1 265 600

1 582 000

0
12 024 648

0
12 425 796

12 024 648

12 425 796

100 000

100 000

100 000

100 000

13 390 248

14 107 796

75 368
40 289
90 258

0
37 902
575 747

205 914

613 649

247 354

110 152

Summa kassa och bank

247 354

110 152

Summa omsättningstillgångar

453 269

723 801

13 843 517

14 831 597

Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Fartyg

6
7

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

8

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Kassa och bank

Summa tillgångar
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Balansräkning
Not

2021-12-31

2020-12-31

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter
Reservfond

514 773
179 460
1 265 600
2 613 064

514 773
0
1 582 000
2 613 064

4 572 897

4 709 837

-11 778 629
0
14 834 329

-5 634 597
2 397 287
-8 857 719

Summa fritt eget kapital

3 055 700

-12 095 029

Summa eget kapital

7 628 597

-7 385 192

0
1 144 000
236 511
123 367
216 708
125 000
759 830
1 311 098
2 298 405

1 250 000
15 811 758
113 210
67 697
216 708
90 000
305 717
1 089 587
3 272 112

6 214 919

22 216 788

13 843 517

14 831 597

Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Erhållet aktieägartillskott
Årets resultat

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Övriga skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Konvertibla lån
Skulder till koncernföretag
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

9

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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Noter
1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje
balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Fartyget har värderats till marknadsvärdet 60 000 000kr (sept 2009) av en opartisk värderingsman. Fartygets byggnadsvärde skrev därför upp med
15 000 000 kr som avsatts i en uppskrivningsfond. Avskrivningar på det uppskrivna värdet påbörjades under 2010 då även en ändrad bedömning
av fartygets ekonomiska livslängd och restvärde skedde. Istället för 25 års avskrivningstid och 5,0 MSEK i restvärde, har en justering skett till 50 år
och 15,0 MSEK i restvärde, dvs 2 % årlig avskrivning, eller 0,4 MSEK per år. Anledningen till den ändrade bedömningen är styrelsens uppfattning att
fartyget är unikt vad gäller kvalitet och hållbarhet samt att fartyget genomgår omfattande löpande underhåll, vilket kostnadsförs löpande, enligt en
rullande femårsplan. 2018-12-31 skedde en engångsnedskrivning liksom år 2020-12-31.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

Tillämpade avskrivningstider

Antal år

Fartyg

50

Inventarier, verktyg och installationer

5

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp var med de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde
(fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjande period. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Pågående projekt
skrivs inte av utan nedskrivningsprövas årligen. Följande nyttjande perioder tillämpas:
Inga projekt var avslutade per bokslutsdatum.

Inkomstskatt
Företaget har inga temporära skillnader för utom de som återspeglas i obeskattade reserver.
Uppskjutna skatteskulder som är hänförlig till obeskattade reserver särredovisas inte, obeskattade reserver redovisas med
bruttobeloppet i balansräkningen.
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För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas där med sammanhängande skatt i resultaträkningen. För poster som
redovisas direkt mot eget kapital redovisas även skatten direkt mot eget kapital.

Noter till resultaträkning

2 Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
2021-12-31

2020-12-31

Medelantal anställda

7

5

Varav kvinnor

2

1

Varav män

5

4

2021-12-31

2020-12-31

2 736 331

505 500

Konferens

928 203

15 000

Övriga intäkter

380 660

66 240

4 045 194

586 740

Nettoomsättning per rörelsegren

2021-12-31

2020-12-31

Nedskrivning lån

17 139 881

0

3 Nettoomsättning

Seglingar

Summa

4 Nettoomsättning

Noter till balansräkning

5 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
2021-12-31

2020-12-31

Ingående utgifter för utvecklingsarbete

1 582 000

1 582 000

Utgående ackumulerade utgifter för utvecklingsarbete

1 582 000

1 582 000

0

0

Årets avskrivningar

-316 400

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

-316 400

Ingående avskrivningar

Utgående redovisat värde

1 265 600
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6 Inventarier, verktyg och installationer
2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden

925 608

925 608

Utgående anskaffningsvärden

925 608

925 608

Ingående avskrivningar

-925 608

-925 608

0

0

-925 608

-925 608

0

0

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden

32 884 089

32 884 089

Utgående anskaffningsvärden

32 884 089

32 884 089

Ingående avskrivningar

-20 458 293

-13 057 145

-401 148

-7 401 148

Utgående avskrivningar

-20 859 441

-20 458 293

Redovisat värde

12 024 648

12 425 796

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden

100 000

100 000

Utgående anskaffningsvärden

100 000

100 000

Organisationsnummer

Säte

Kapitalandel (%)

556690-1632

Stockholm

100,00

2021-12-31

2020-12-31

0

1 250 000

2021-12-31

2020-12-31

0

1 250 000

Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar
Redovisat värde

7 Fartyg

Årets avskrivning och nedskrivning

8 Andelar i koncernföretag

Företagets namn
Stockholmsbriggen AB

9 Checkräkningskredit

Beviljad checkräkningskredit uppgår till

Utnyttjat kreditbelopp

Kommentar
Checkkrediten har upphört under 2021, inga kreditförbindelser finns.
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Övriga noter

10 Ställda säkerheter

Fartygsinteckningar

Summa ställda säkerheter

11 Definition av nyckeltal
Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
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2021-12-31

2020-12-31

3 140 000

28 865 000

2021-12-31

2020-12-31

3 140 000

28 865 000
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Underskrifter av årsredovisning
Ort
Stockholm

Thomas Flinck

Mats Jakobsson

Styrelseordförande

Verkställande direktör

Rolf Wigström

Anders Paulsen

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Claes Bertenstam
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den

Anders Meyer
Auktoriserad revisor

Sida 12 / 12

Document
history

G U KQ RY E 1 E
G M IK C
S1GVY

COMPLETED BY ALL:

DOCUMENT NAME:

15.06.2022 08:34

Årsredovisning Briggen Tre Kronor AB 2021.pdf
12 pages

SENT BY OWNER:

Henrik Malmberg · 14.06.2022 15:40
DOCUMENT ID:

S1gVygMIKc
ENVELOPE ID:

ryE1eGUKq-S1gVygMIKc

Activity log
RECIPIENT

1. Mats Bror Lennart Jakobsson
mats.jakobsson@briggentrekronor.
se

2. Karl Thomas Flinck
thomas. inck@centrecourt.se

3. ANDERS PAULSEN

ACTION*

TIMESTAMP (CET)

METHOD

DETAILS

Signed

14.06.2022 16:04

eID

Swedish BankID (DOB: 21/12/1946)

Authenticated

14.06.2022 16:03

Low

IP: 158.174.186.242

Signed

14.06.2022 16:47

eID

Swedish BankID (DOB: 10/06/1948)

Authenticated

14.06.2022 16:08

Low

IP: 80.216.89.11

Signed

14.06.2022 17:25

eID

Swedish BankID (DOB: 18/05/1960)

anders.paulsen@klartskepp.se

Authenticated

14.06.2022 17:24

Low

IP: 94.234.96.34

4. Claes Olof Gustav Bertenstam

Signed

14.06.2022 20:33

eID

Swedish BankID (DOB: 22/08/1962)

Authenticated

14.06.2022 20:32

Low

IP: 217.213.133.58

claes@bertenstam.se

5. ROLF WIGSTRÖM
rgwigstrom@gmail.com

6. Lars Anders Meyer
anders.meyer@se.gt.com

Signed

14.06.2022 23:17

eID

Swedish BankID (DOB: 07/04/1943)

Authenticated

14.06.2022 23:15

Low

IP: 37.197.84.21

Signed

15.06.2022 08:34

eID

Swedish BankID (DOB: 08/07/1962)

Authenticated

15.06.2022 08:30

Low

IP: 88.131.44.131

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events
No custom events related to this document

Veri ed ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Veri ed.
To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.

GDPR
compliant

eIDAS
standard

PAdES
sealed

REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Briggen Tre Kronor AB (Publ)
Org.nr. 556518-3588
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 årsredovisningen.

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Briggen Tre Kronor
AB (Publ) för år 2021.

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

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av Briggen Tre Kronor AB (Publ)s finansiella ställning per den 31
december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, 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 mina 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.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är
oberoende i förhållande till Briggen Tre Kronor AB (Publ) enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll
som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den
interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som
kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden
göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets 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 direktören
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och
att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 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 upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag
identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
jag 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 revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
jag 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. Jag går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder
och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för
Briggen Tre Kronor AB (Publ) för år 2021 samt av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är
oberoende i förhållande till Briggen Tre Kronor AB (Publ) enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Anmärkning
Bolaget har under räkenskapsåret inte i rätt tid och med rätt belopp
vare sig redovisat eller betalat avdragen skatt, sociala avgifter eller
mervärdesskatt.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Stockholm den

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande 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 verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Anders Meyer
Auktoriserad revisor

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen 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
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt
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:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 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
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
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