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REYISION E 8ÅDGIVt{ING

OI}EROENDE REYISORS RAPPORT
Tili Maven Wireless Sra,eden AB
Llrg.nr. 559065-6384
fittalande
Jag har reviderat kassaflödesanalyser {dea irnansiella rapporten) lor
Maven \Vireless Srveden AB (iöretagetJ {iir den period sorn slurar
den 3 I december 2019 sami 2020^

Enligt min uppfattniag ger den bilogade finansielia rapporten ea i
alla väsentliga a'i,seenden räffvisande bild av den tlnansiella
ställningen {iir lilretaget per den J I december 20 19 och 2020 enligt
de krav i ramverket ftir fmansiell rapporlerilg i Sverige som är
rcleyanta {ör uppränandet ar, sådan finalsiell rappofi.

Gtundfi)r ullalanden
.lag har utlort revisionen enliet lnternational Standards on Auditing
(ISÄ) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsdttet "Revisoms ansvar". Jag är
oberoende i fiirhåilande till Maven \liireless Sri,eden AB enliqt gcrd
reviscr:;sed i Si.erige och har i övrigt lullgiort mitt ]rkesetiska
ansl'ar en ligt dessa kraY.
Jag anser att de revisionsbe,,,is jag har inhämtat iir

iillräckiiga och

ändarnålsenliga som grund lor mina uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är {öretagsledningen som har ansvret fijr att upprälta en
linansiell rapport som ger en rättvisande triid enligt de l,:rav i
ramverket Iör finansiell rapportering i Sverige som ?ir relevanta {tir
att upprätta en sådan finansiell rappofi sarnt ffr den interna konboll
sorn fiiretagsledningen tredömer iir nridviindig fiir att k-unna upp.älta
en flnansiell rapport ulan v,isentliga felaktigherer. r,are sig dessa
berr:r på oegentligheler eller misstag.

Vid upprättandet ay den linansiella rappoden iir fiiretagsledningen
ansr,arig for att bedöma loretagets {örmåga att tbrtsätta
verksamheten och 1ämna upplysningar. i tillämpliga fall" om frägor
scm rör fö,reiagets fortsatla dri{l samt uigå frå$ antagardei o1n
fortsatt dritl sår,ida in16 öretagsledningen artingen avser att
likvidera frirctagei eller upphöra med verksan*ielen, eller inte har
någd realistisll altemativ till alt göra detta.

Ile sonr har ansvar lbr loretagels s§nling liar ansvarel ör tillsynen
arr fiirelagels process

{ör finansiell rapportering-

Revisorns nnsvsr

Som dcl av en rer,ision enligt ISA använderjag professioneilt
onlclöare och har en professionellt skeptisk itstä11ning ulder hel:r
rer.isionen. Dessutoni:

.

identifierar och bedömer jag riskema

{ir

väseniliga felaktigheter

i

denna finansiei{a rapport, vare sig dessa beror på oegent{igheter

eller på fel, utformar och utör grairsknirigsåtgärder bland annat
utifrån dessa dsker och inhärntar revisionsbevis som är tillräckliga
och iindanrålsenliga lor att u§öra en grund lor mina uttalandetRisken {ör att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till ftiljd av
ocgentligheter är högre äu {ör en väscntlig felaktighet som beror på
fel. efiemonr oegentlighelerkan innefatta agerande i rnaskop;.
iörlalskning. avsil'tliga utelåmnanden, felakti g inlbnnation el ler
åsidosättande av intem kontroll.
skaffar jag mig en forståelse av d* del av bolagets intema
kontroll som har bet;-delse ltir min revision för att utfomra
granskniagsåtgärder som åir lärnpliga med hiirsl'n tili
oinständigheiema. met inte lor att Llttala rrig om effcktiviletcn
den inlema konirolien.

'

i

utvärderar jag lämpligheten i de redor,isningsprinciper sorn
alvänds och rimligheten i s§relsens uppskattningar i redovisningen
och tillhörande upplysningar.

"

. drarjag en slutsats om lämpligheten i att s§lelsen an\.änder
aniagandet orn lbrtsatt drilt vid upprättaldei av deflna finansiella
rapporl. -Iag drar också en slutlats. rned grund i de inhämtade
revisionsbevisen. om huruvida det finns någon väsentlig
osäkerhetsiaktor som avser sådana här.rdeiser etler forhällanden som
kan lcda till be§dande tv'ivel cm bolagets {timråga att fortsätta
verksamheten. Orn iag drar slutsåtsen atl det finns en väsentlig
osäkerhetsllkior, måste..j ag i revisorsrappcrten ftisra
uppmiirksarnheten på upplysniagarna i denna finarsiella rapport oin
clen väsentliga osäkeftetsfaktorn elier. om sådana upplysningar är
otillräckligq n-rodifiera uttalandet om denna finansiella rapport.
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas frarn tiil
daturnet ffir revisorsrapporter. Dock kan framtida hiindelser cller
fiirhållanden Eröra atl ett bolag inte längre kan {brtsiit.ta
verksamheten. utvärderarjag den övergripande presenlationen. stmkturer och
irurehållet i denna finansiella rapport, däribland upplysningatra. och
om denna finansiella rapport återger de untlerliggande
på elt sätl som ger en rättvisande
iransaktionema och
bild.

Mina nråi ä'att uppnå en rinrlig grad av sZikerhel om huruvida detr
finansiella rapporten som helhet inte innehåller några väsentliga
f,elatrligheter. vare sig tlessa beror på oegentligheter eller på fel, och

Jag nåste

att lämna en revisorsrapport sorn innehåller mina uttalanden. Rimlig
säkerhet iir en hög grad av säkertret- men är ingen gara*ti {ör all en
revi-sion som utftirs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid
kornmer att uppläcka en väsentlig felakighel om en sådan hnns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel cch
anses varä väsentliga orn de enskilt eller tillsammatrs rimligen kan
liirl'äntas påverka de ekonomiska beslut som användare tattar med
grund i denna finansiella rapport.
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