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REVISIONSBERATTELSE
Till bolagsstiimman i Meltron AB (publ)
Org.nr.556988-9834

Rapport om ersredovisning€n och koncernredovisningen
Uttabnden med awikande mening
Jag har utfdrt en rcvision av irsrcdovisningen liir Mcltron AB (publ) fdr r?ikcnskapsaret 2019-05-01
30 och konccrnrcdovisningen fiir Meltron AB (publ) fiir rakenskapsiret 2019-09-01 -- 2020-06-30.

-

2020-06-

Enligt min uppfattning har irsredovisningen och konccrnrcdovisningen, pi grund av hur bctydelsefullt det
fairhellandc som bcskrivs i avsnittet "Gmnd fiir uttalandcn" dr, inte upprattats i enlighct med
irsrcdovisningslagcn och ger inte en riittvisandc bild av moderbolagets finansiclla stiillning per den 30juni
2020 ellcr av dcssas finansiella resultat och kassafliidc fdr aret enligt arsredovisningslagcn.
Ftirvaltningsbcriittclscn ar ftjrenlig med trsredovisningens och koncemredovisningens iivriga delar.
Som en fiiljd av dct fiirhillande som beskrivs i avsniLtct "Grund fiir uttalanden" avstyrkcr jag att
bolagsstiimman faststallcr rcsultafakningen och balansrakningsn fijr modcrbolaget och for konccrncn.

Grund

liir

uttaland.en

I balansriikningcn liir moderbolaget och konccrncn rcdovisas immateriella tillgingar till r;tt belopp om 8797
080 kr respektivc 16 307 685 kr. Jag har inte erhillit nigra revisionsbevis som gijr attjag kan bediima vdrdet av
dessa. Tillgingcn utgiir ctt vAsendigt belopp fiir irsredovisningcn samt konccrnredovisningen.
I balansrrikningen liir moderbolagct rcdovisas andclar i koncamfiiretag till ctt bclopp om 7l 531 986 kr. Jag har
intc erhillit negra rcvisionsbevis som giir att jag kan bcdijma viirdet av dessa. Tillgengen utgair ett viisentligt
belopp fijr lrsredovisningcn.

utfiirt rovisioncn cnligt International Standards on Auditing (ISA) och god rcvisionssed i Sverigc. Mitt
i avsnittet "Rcvisoms ansvar". Jag iir oberoende i fiirhillandc
god
rcvisorsscd i Sverige och har i (jvrigt lullgjort mitt yrkesetiska
till modcrbolagct och koncemen enligt
Jag har

ansvar enligt dessa standarder beskrivs niirmarc

ansvar enlist dessa krav.
Jag anscr att dc rcvisionsbevis jag har inhiimtat iir [illrAckliga och Andamalscnliga som grund frir mina

uttalandcn.

Annan Wormation iin dnredovisningen och koncernredovisningen
Det ar styrelscn och vcrkstiillande direkttjrcn som har ansvarct ftjr den andra informationcn. Dcn andra
informationen bcstir av sidorna l-3. Vart uttalandc avsccnde arsredovisningen omfattar inte denna information
och vi gijr inget uttalandc mcd bestyrkande avsecndc dcnna andra information. I samband med vtr revision av
irsredovisningen och konccrnredovisningen iir dct virt ansvar att lisa den information som identifieras ovan
och dvcrvdga om informationen i vescntlig utstreckning iir ofbrcnlig med arsredovisningcn och
koncernrcdovisningcn. Vid denna genomgeng bcaktar vi liven den kunskap vi i tiwigt inhdmtat under
rcvisionen samt bcdiimcr om informationen i aivrigt vcrkar innehalla viisentliga fclaktigheter. Om vi, baserat pa
det arbete som har utfurts avseende denna information. drar slutsatscn att dcn andra informationen innchellcr

en vasentlig fclaktighet, ar vi skyldiga att rapportcra detta. Vi har ingct att rapportera i det avseendct.
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Styrehens och verksliillanle dbektiirens ansvar
Dct ar stlrclscn och vcrkst?illandc direktiiren som har ansvarct fdr att ersrcdovisningen och
koncernrcdovisningcn upprAttas och att dc gcr cn rettvisandc bild cnligt lrsrcdovisningslagen. Styrclscn och
vcrkstiillando direktiircn ansva.ar aven fiir den intcma kontroll som de b(dijmer iir naidviindig fair att uppra a
en irsrcdovisning och konccmredovisning som intc innehillcr nigra vdscndiga felaktigheter, vare sig dcssa
hcror Da {rcscnlliehcrcr cller misslas.

Vid upprattandct av inrcdovisningcn och konccrnredovisninSen ansvarar stlrelscn och verkstiillande
dircktoren fijr bediimningen av bolagets och konccrncns formega att fortstuta vcrksamhetcn. De upplyscr, niir
se iir tilliimpligt, om fdrhillanden som kan piverka fdrmAgan att fonsdtta verksamheten och att anvanda
antagandct om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillampas dock intc om styrelscn och verkstdllande
direktdrcn avser att likvidera bolaget, upphiira med vcrksamhctcn eller intc har nagot realistiskt altcrnativ till
att gdra nagot av dctla.
Revisorns ansvar
Mina mel iir att uppni en rimlig grad av siikerhct om huuvida irsredovisningen och koncemredovisningen som
hclhet intc innehallcr negra vascntliga felaktigheter, vare sig dessa bcror pi oegcntligheter cllcr misstag, och att
ldmna cn reyisionsbcrattelsc som innehaller mina uttalanden. Rimlig sAkcrhet Ar en hijg grad av sAkcrhct, men
;ir ingen garanti for att cn revision som utfijm cnligt ISA och god revisionssed i Svcrige alltid kommer att
upptiicka cn vasentlig felaktighct om en sldan finns. Fclaktighetcr kan uppsd pa grund av ocgentlighctcr eller
misstag och anscs vara v.iscntliga om dc enskilt cllcr tillsammans rimligcn kan ftirv?intas pivcrka de
ckonomiska beslut som anviindarc fattar mcd grund i irsredovisningcn och konccrnredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA anvdndcrjag profcssionellt omdiime och har en profcssionellt skcptisk

instAllning under hcla revisioncn. I)essutom:
. identificrar och bcdiimerjag riskerna fiir vAsentliga felaktighcter i arsrcdovisningcn och
koncernrcdovisningcn, vare sig dcssa bcror pa oegcntligheter cller misstag, utformar och utfrir
granskningsitgiirdcr bland annat utifren dessa riskcr och inhrimtar revisionsbevis som Zir tillreckliga och
iindamilscnliga fiir att utgdra qn grund fdr mina uttalanden. Risken fi)r att intc uppmcka en viisendig fclaktighet
till fiiljd av oegentlighcter air h6gre An fiir en vascntlig fclaktighet som beror pe misstag, eftcrsom
oegentligheter kan inncfatta agcrande i maskopi, fitrfalskning, avsiktliga utelamnanden, felaktig information
cller asid()sArlandc av intern kontroll.

.

skaffar jag mig cn fdrsteelsc av den dcl av bolagets interna kontroll som har betydclse fiir min revision fdr att
utforma granskningsitgtirder som iir lAmpliga med hansyn till omsEndighcterna, men intc fair au uttala mig om
cffektivitcten i den intcrna kontrollen.

.

utvardcrarjag lAmplighetcn i dc redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i styrclsons och
verkstiillandc direktijrens uppskattningar ircdovisningen och tillhiirandc upplysningar.
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drarjag cn slutsaLs om lamplighcten i att styrelscn och verkstiillande dircktijren anvender antagandet om
fortsatt drift vid upprattandct av ersredovisningen och koncemrcdovisningon. Jag drar ocksi cn slutsats, med
grund i dc inhamtadc revisionsbovisen, om huruvida dct finns negon vAscntlig osiikerhetsfaktor som avscr
sidana hiindclser ellcr ftjrhillandcn som kan lcda till betydande tvivel om bolagcts och konccrnens fdrmiga aft
forLsiitta vcrksamhetcn. Om jag drar slutsatsen att dct finns cn vdsentlig osakerhcLsfaktor, mestc jag i
revisionsboriittelsen liista uppmiirksamhctcn pi upplysningarna i irsredovisningcn och konccmredovisningen
om den vesentliga osiikerhetsfaktorn ellcr, om sidana upplysningar iir otillriickliga, modifiera uttalandct om
irsrcdovisningcn och konccmredovisningen. Mina slutsatscr baseras pi de revisionsbevis som inhiimtas fram

till datumct fijr rcvisionsbcrrittclsen. Dock kan frarntida handclscr eller fiirhellandcn gijra

att ()tt bolag och en

koncern intc ldngre kan fonsetta verksamheten.

.

utvarderarjag den dvcrgripandc presentationen, strukturcn och innchillet i irsrcdovisningcn och
koncemrcdovisningcn, diiribland upplysningama, och om irsrcdovisningen och koncernrcdovisningcn iterger
de undcrligqande transaktioncma och handelserna pa ett satt som ger en r:ittvisande bild.
. inhiimtar jag tillrackliga och iindamtlscnliga revisionsbevis avseende dcn finansiella informationen i
enhetcrna eller afliirsaktivitctcrna inom koncemen lijr att gora ctt uttalandc avseende konccrnredovisningen.
Jag ansvarar fijr styming, tivcrvakning och ufdrandc av konccmrcvisionen. Jag lir ensam ansvarig fdr mina
utlal anden.

informera styrclscn om bland annat rcvisionens plancrade omlattning och inriktning samt tidpunktcn
fiir den. Jag mistc ocksi informera om betydelscfulla iakttagclser undcr rcvisionen, d:iribland dc eventuella
bctydandc brister i den intema kontrollcn som jag identificrat.
Jag mastc

Rapport om andra krav enligt lagar och andra liirfattningar
Uttalande med awikande mening respekttve uttal.ande
Utiiver min revision av irsrcdovisningcn och konccmredovisningen har jag riven utfiirt en rcvision av
styrelscns och vcrkstallandc direktiircns fdrvaltning fijr Meltron AB (publ) fijr rekenskapseret 2019-05-01
2020{6-30 samt av fiirslaset till dispositioncr betr?iffande bolaAets yinst cller forlust.

-

liiljd av dct fijrhAllande som beskrivs i avsnittet "Grund ldr uttalanden" avstyrker jag att
bolagsstiimman disponerar vinstcn enligt fdrslaget i fiirvaltningsberattclsen.
Jag tillstyrkcr att bolagsstamman beviljar styrelsens lcdamiitcr och verkstiillandc direktijren ansvarsfrihct fdr
Som en

riikenskapsiret.
Grund

fiir

uttalanden

Som framgAr av min Rappon om trsredovisningen och konccmredovisningcn avstyrkerjag bland annat att
balansrakningen ska faststiillas.

utfiirt rcvisioncn enligt god revisionsscd i Svcrige. Mitt ansvar cnligt dcnna bcskrivs narmarc i avsnittet
"Revisorns ansvar". Jag iir obcroende i fiirhillandc till moderholaget och koncerncn enligt god revisorssed i
Sverigc och har i dwiAt fullgjort mitt yrkcsctiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbcvis jag har inhiimtat ar rilhiickliga och iindam senliga som grund fdr mina
uttalan{len.
Jag har

Styrelsens och verkstiillande direktdrens snsvar
I)ct iir styelsen som har ansvarct for fdrslaget till dispositioncr bctrAffande bolagcts vinst ellcr fijrlust. Vid
fairslag till utdclning innefattar dctta bland annat en bediimning av om urdelningcn ar fiirsvarlig
med hansyn till
de krav som bolagcts och konccmens verksamhetsart, omfattning och riskqr striller pa storlekcn av
bolagets och
koncemens egna kapiral, konsolideringsbchov, likvidirct och srellning i iivrigr.
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Styrelsen ansvarar fiir bolagets organisation och fdrvaltningen av bolagets angcldgcnheter. Dctta inncfattar
bland annat att fortliipandc bcdiima bolagets och koncernels ckonomiska situation och att tillse att bolagets
organisation ar utformad sa att bokforingen, mcdclsftirvaltningen och bolagets ekonomiska angcliigenhcter i
dwigt kontrolleras pe ctt betryggandc sett. Verkstiillande dircktijren ska sktita den liipande fiirvaltningcn enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta dc itgiirder som Ar niidviindiga fiir att bolagcts

bokforing ska fullgdras i iivcrcnsstiimmcise med lag och fair att medelsliirvaltningcn ska skiitas pe ctt
bctryggandc sett.
Revisorns ansvsr

Mitt mel bctriiffandc rcvisionen av filrvaltningen, och darmcd mitt uttalandc om ansvarsfrihct, ar att inhaimta
revisionsbovis ftjr att med en rimlig gIad av srikcrhct kunna bcdiima om nigon styrelseledamot eller
verkstiillande dircktiiren i negot vasentligt avseendc:

.

fiirctagit nagon etgiird ellcr gjort sig skyldig till negon fdrsummelsc som kan fiiranleda ersathingsskyldighct
mot bolagct, cllcr
. pa negot annat satt handlat i strid med aktiebolagslagcn, irsredovisningslagen cllcr bolagsordningen.

Mitt mel bctraffandc revisioncn av forslagct till dispositioncr

av bolagcts vinst ellsr fijrlust, och d?irmed

mitt

uttalande om detta, iir att mcd rimlig grad av sakerhct bedijma om fdrslaget dr fdrcnligt med aktiebolagslagen

Rimlig sakerhet ar cn htig grad av siikerhct, mcn ingen garanti fair att cn revision som utftirs cnligt god
revisionssod i Svcrigo alltid kommer att upptAcka etgerder ellcr fdrsummelser som kan fijranlcda
ersAttningsskyldighct mot bolagot, eller att ett fttrslag till dispositioner av bolagcts vinst ellcr fairlust intc iir
ftirenlict mcd aktiebolasslasen.
Som en dcl av en rcvision cnligt god rcvisionssed iSverige anviinderjag professioncllt omdbmc och har en

profcssionellt skeptisk installning under hcla revisioncn. Granskningen av fiirvaltningen och fiirslagct till
dispositioner av bolagcls vinst cllcr fiirlust grundar sig frAmst pe revisioncn av riikcnskaperna. Vilka
tillkommandc granskningsitg;irder som utl0rs bascras pa min professionella beddmning mcd utgengspunkt i
risk och vascndighst. Det inncbiir att jag fokuserar granskningen pi s&lana itgerdcr, omrAdcn och fijrhillandcn
som ?ir viiscntliga ldr verksamheten och dar avstcg och dvertredclser skullc ha siirskild betydclse fiir bolagets
situation. Jag ger igcnom och praivar fattadc beslut, bcslutsundorlag, vidtagna etgiirder och andra fdrhALllanden
som iir rclcvanta for mitt uttalande om ansvarsfrihct. Som undcrlag ftir mitt uttalande om styrclscns forslag till
dispositioncr betrallande bolagets vinst cllcr fiirlusr harjag granskat om fiirslaget ar fiirenligt med
aktiebolagslagen.
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