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Rapport över kassaflöde 15 november 2019 - 31 december 2020

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 455 606

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm

Valutakursdifferenser 410 677

Resultat för värdepapper värderade till verkligt värde -1 238 438

Realisationsresultat vid avyttring av aktier 153 764

Betald skatt 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital

-218 391

Ökning/minskning rörelseskulder 180 967

Kassaflöde från den löpande verksamheten -37 424

Investeringsverksamheten

Köp/försäljning av värdepapper -24 237 356

Kassaflöde från investeringsverksamheten -24 237 356

Finansieringsverksamheten

Nyemission 32 100 000

Erhållna aktieägartillskott 100 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 32 200 000

Periodens kassaflöde 7 925 220

Likvida medel vid periodens början 0

Kursdifferens i likvida medel -410 677

Likvida medel vid periodens slut 7 514 543
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E-mail invitation sent to yining@nordicasiagroup.com
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E-mail invitation sent to j.roslund@icloud.com
2021-11-15 12:50:38 CET,

 

E-mail invitation sent to jonas.olavi@alpcot.se
2021-11-15 12:50:38 CET,

 

E-mail invitation sent to gabriella@curitas.se
2021-11-15 12:50:38 CET,

 

E-mail invitation sent to nilla.rockno@se.gt.com
2021-11-15 12:50:38 CET,

 

E-mail invitation sent to michael.thurow@thurowconsultingco.com
2021-11-15 12:50:38 CET,

 

Clicked invitation link Gabriella Krook Eriksson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36,2021-11-15
12:57:11 CET,IP address: 178.78.240.250

 

Document signed by Inger Gabriella Krook Eriksson
Birth date: 02/09/1971,2021-11-15 12:58:28 CET,

 

Clicked invitation link Johan Roslund
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-11-15 13:06:10 CET,IP address: 94.234.68.134
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Clicked invitation link Jonas Olavi
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
Edg/95.0.1020.53,2021-11-15 13:18:34 CET,IP address: 178.174.139.42
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Clicked invitation link Yining Wang
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-11-15 14:07:49 CET,IP address: 158.174.222.14
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Clicked invitation link Michael Thurow
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
Edg/95.0.1020.53,2021-11-15 16:48:50 CET,IP address: 88.126.215.234

 

Document signed by Valery Mickael Thurow
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Clicked invitation link Nilla Rocknö
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36
Edg/94.0.992.50,2021-11-15 17:03:03 CET,IP address: 88.131.44.131
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Oberoende revisors rapport avseende enskild 
ny finansiell rapport över historisk finansiell 
information  

 

Rapport från oberoende revisor 

 
Till styrelsen i Nordic Asia Investment Group 1987 AB , org.nr 559226-8352 
 

Uttalande 

Vi har utfört en revision av rapport över kassaflöde (den finansiella rapporten) för Nordic Asia 

Investment Group 1987 AB (bolaget) för räkenskapsåret 15 november 2019 – 31 december 2020 

avlämnad av styrelsen den 15 november 2021 som har tagits fram för att hänvisas till i prospekt. 

 

Enligt vår uppfattning ger den bifogade finansiella rapporten en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av bolagets kassaflöde för det räkenskapsår som slutar den 31 december 2020 enligt 

och årsredovisningslagen. 

 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA). Vårt ansvar enligt dessa 

standarder beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar för revisionen av den finansiella 

rapporten” i vår rapport. Vi är oberoende i förhållande till bolaget enligt god revisorssed i Sverige 

och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

 

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

uttalande. 

 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att den finansiella rapporten 

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 

finansiell rapport som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av den finansiella rapporten 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.  

De som har ansvar för bolagets styrning har ansvaret för tillsynen av bolagets process för finansiell 

rapportering. 

 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida den finansiella rapporten 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 denna finansiella rapport. 

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 den finansiella rapporten, 

vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder 

med anledning av dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 

ändamålsenliga för att utgöra en grund för vårt uttalande. Risken för att inte upptäcka en 

väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en som beror på misstag, 

eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 

utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• 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 bolagets interna kontroll. 

• Utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i 

styrelsens och verkställande direktörens eventuella uppskattningar i redovisningen samt 

tillhörande upplysningar. 

• Drar vi en slutsats om det riktiga i styrelsens och verkställande direktörens 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 bolagets 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 den finansiella rapporten, 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. 

• Utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i den finansiella 

rapporten, däribland upplysningar, och om den finansiella rapporten återger de 

underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

 
 

Vi kommunicerar med styrelsen avseende, bland annat, revisionens planerade omfattning och 

inriktning samt betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande brister i 

den interna kontrollen som vi identifierar under revisionen. 
 
 
Stockholm den 15 november 2021 
 
Grant Thornton Sweden AB 
 
 
 
Nilla Rocknö 
Auktoriserad revisor 
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