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Styrelsens kommentarer till revisionsrapport 
 
Revisorns avstyrkande av att resultat- och balansräkningarna fastställs 
 
Revisorns kommentarer får anses vara korrekta med hänsyn taget till att dotterbolaget Metallvärden i Lesjöfors AB 
under verksamhetsåret har legat i malpåse. Tillgångarna i dotterbolaget Sala Bly AB och dotterdotterbolaget Sala 
Bly Fastigheter AB torde vara korrekt värderade efter antagandet om fortsatt drift. 
 
”inte upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger inte en rättvisande bild” 
 
ÅRL bygger på att årsredovisningen skall upprättas enligt ”going concern-principen”, d.v.s. att bolaget ska kunna 

klara ett års verksamhet, vilket gjort att revisorn ansett att förutsättningarna inte finns. Styrelsens uppfattning är 

att med pågående diskussioner om refinansiering så finns dessa förutsättningar. 

”De skulder som skrevs ned med återgick till sina ursprungliga belopp 2019 då ackordsuppgörelsen inte kunnat 
efterföljas.” 
Beträffande en återgång av skulder från ackord så är det en pågående diskussion med större fordringsägare om 
ett underhandsackord. Den största skulden är dock återförd i enlighet med revisorns önskan. 
 
Styrelsen arbetar för närvarande på en refinansiering av hela koncernen och gör bedömningen att koncernens 
tillgångar är korrekt värderade under förutsättning att refinansieringen lyckas. 

 
Revisorns uttalande om att inte fastställa koncernens förlust enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
 
Revisorns uttalande har sin grund i ovanstående uttalande. Styrelsens bedömning är att förlusten av samma skäl 
som ovan kan fastställas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.  
 
Revisorns tillstyrkande av ansvarsfrihet 

 
Inga kommentarer. 
 
Anmärkningar 
 
Det bör påpekas att det finns en stor differens mellan Bokslutskommunikén och Årsredovisningen. Detta har sin 
huvudsakliga förklaring i att dotterbolaget SKM har försatts i konkurs och efterlämnat en skuld för 
borgensåtaganden samt att den kvarvarande koncernen har internt kvittat skulder och fordringar i syfte att minska 
balansräkningarna. Dessutom har underkoncernen Sala Bly lämnat en anteciperat utdelning om 2,8 mikr. 
 
I bolagets ansträngningar att refinansiera verksamheten ingår även förhandlingar med flertalet av de större 
fordringsägarna. Styrelsen har anledning att tro att dessa förhandlingar i kombination med nämnda refinansiering 
gör att bolaget inte torde befinna sig på obestånd enligt 25 kapitlet i ABL. 
 
I årsredovisningen Not 20 återfinns information om att styrelsen i samband med att bokslutskommunikén i februari 
2019 låtit upprätta en kontrollbalansräkning. Styrelsen konstaterade vid detta tillfälle, och även i dagsläget, att 
tillräckliga övervärden finns i koncernens tillgångar och att det egna kapitalet därmed kan anses vara intakt.  
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