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Oberoende revisorsrapport 

Företagsledningen och styrelsen 

Saltire Investment Corp. (dba JTECH Medical)  

Midvale, Utah 

Rapport om revisionen av årsredovisningen 

Ansvarsfriskrining för yttrande 

Vi har anlitats för att granska årsredovisningen för Saltire Investment Corp. (dba JTECH Medical), som 

omfattar balansräkningen per den 31 december 2021 och den tillhörande resultaträkningen och balanserade 

vinstmedel och kassaflödesanalys för det räkenskapsåret som slutade vid samma tidpunkt, samt tillhörande 

noter till årsredovisningen. 

Vi uttalar oss inte om de tillhörande finansiella rapporterna för Saltire Investment Corp. (dba JTECH Medical). 

På grund av betydelsen av den fråga som beskrivs i avsnittet "Grund för avsaknad av yttrande" i vår rapport 

har vi inte kunnat inhämta tillräckliga och lämpliga revisionsbevis för att kunna lägga grunden för ett 

revisionsutlåtande om de finansiella rapporterna. 

Grund för avsaknad av yttrande 

Revisorerna kunde inte observera den fysiska inventeringen av inventarier som utfördes av Saltire 

Investment Corp. (dba JTECH Medical) under 2020 och 2021 och som enligt tillhörande finansiella rapporter 

uppgår till USD 291 797 och USD 309 921 per den 31 december 2020 respektive 2021. Saltire Investment 

Corp. (dba JTECH Medical) har inte kunnat tillämpa andra revisionsförfaranden för att styrka att det fanns 

fysiska inventarier vid dessa datum. 

Saltire Investment Corp. (dba JTECH Medical) har från kortfristiga skulder, i den tillhörande 

balansräkningen, uteslutit vissa uppskjutna underhållsinkomstförpliktelser som enligt vår uppfattning bör 

skjutas upp för att överensstämma med redovisningsprinciper som är allmänt accepterade i USA. Om dessa 

inkomstförpliktelser hade skjutits upp skulle kortfristiga skulder öka med USD 102 442 och balanserade 

vinstmedel minska med USD 87 855 per den 31 december 2021. Dessutom skulle nettoresultatet minskas 

med USD 14 587 för räkenskapsåret som avslutas då. 

Företagsledningens ansvar för årsredovisningen 

Företagsledningen är ansvarig för att upprätta och presentera årsredovisningen på ett rättvisande sätt i enlighet 

med de redovisningsprinciper som är allmänt accepterade i USA och för utformningen, genomförandet och 

upprätthållandet av den interna kontroll som är relevant för att upprätta och presentera de finansiella 

rapporterna på ett rättvisande sätt och som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig de beror på 

bedrägerier eller felaktigheter. 

JHS CPAs, LLP 



 

 

Vid upprättandet av finansiella rapporter måste företagsledningen utvärdera om det finns förhållanden 
eller händelser som sammantaget ger upphov till betydande tvivel om Saltire Investment Corp. (dba 
JTECH Medical) förmåga att fortsätta sin verksamhet under ett år efter det datum då de finansiella 
rapporterna utfärdas. 

Revisorernas ansvar för revisionen av årsredovisningen 

Vårt ansvar är att genomföra en revision av Saltire Investment Corp. (dba JTECH Medical) i enlighet med 
de revisionsstandarder som är allmänt accepterade i USA och att utfärda en revisionsberättelse. På grund av 
den fråga som beskrivs i avsnittet "Grund för avsaknad av yttrande" i vår rapport har vi dock inte kunnat 
inhämta tillräckliga och lämpliga revisionsbevis som grund för ett revisionsutlåtande om dessa finansiella 

rapporter. 

Vi är ålagda att vara oberoende av Saltire Investment Corp. (dba JTECH Medical) och att uppfylla våra 
andra etiska skyldigheter i enlighet med de relevanta etiska kraven för vår revision. 

 

Danville, Kalifornien  
28 februari 2023 



 

 

SALTIRE INVESTMENT CORP. (DBA JTECH MEDICAL) 

BALANSRÄKNING  

31 DECEMBER 2021  

TILLGÅNGAR 

Summa tillgångar 

    

Kassa   $ 1,678,784 

Kundfordringar - kortfristig del   318,505 

Inventarier:     

Råvarumaterial $ 277,610   

Färdiga varor 32,311   

Total inventarier   309,921 

Förbetalda kostnader och andra 
omsättningstillgångar 

  
202,300 

Summa omsättningstillgångar 
  

2,509,510 

Fastigheter och utrustning 

    

Maskiner och utrustning $ 22,140   

Möbler och inventarier 45,164   

Kontorsutrustning och programvara 62,696   

Ackumulerade avskrivningar (58,553)   

Nettomateriella anläggningstillgångar 
  

71,447 

Övriga tillgångar 

    

Goodwill   1,285,993 

Kundfordringar - med avdrag för kortfristig del   148,982 

Övriga immateriella tillgångar – med avdrag efter 
avskrivningar 

  4,333 

Summa övriga tillgångar 
  

1,439,308 

Summa tillgångar 

  

$ 4,020,265 
 



 

 

SALTIRE INVESTMENT CORP. (DBA JTECH MEDICAL) 

BALANSRÄKNING  

31 DECEMBER 2021  

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder $ 75,880 

Upplupna kostnader 233,998 

Skulder - kortfristig del 182,117 

Summa kortfristiga skulder 491,995 

 Långfristiga skulder 

Uppskjuten inkomstskatt 201,208  

Skulder - netto av kortfristig del 

och kostnader för skuldemissioner. 1,200,979 

Summa långfristiga skulder 1,402,187 

Totala skulder 1,894,182 

 Eget kapital 

Aktiekapital, utan angivet värde 

100 auktoriserade, emitterade och utestående aktier 212 000 

Införda vinstmedel 1,914,083 

Summa eget kapital 2,126,083 

Summa eget kapital och skulder $ 4,020,265 



 

 

SALTIRE INVESTMENT CORP. (DBA JTECH MEDICAL)  

RESULTATRÄKNING OCH BALANSERADE VINSTMEDEL    

ÅRET SOM SLUTADE 31 DECEMBER 2021  

Försäljnings- och avtalsintäkter 

  

Produktförsäljning $ 2,755,699 

Service- och underhållsavtal 427,928 

Summa försäljnings- och avtalsintäkter 3,183,627 

Kostnader för försäljning och avtal 
  

Direktmaterial (634,385) 

Direkt arbetskraft (41,540) 

Övriga produktkostnader (96,487) 

Övriga kostnader (59,256) 

Summa kostnader för försäljning och avtal (831,668) 

Bruttovinst 2,351,959 

Försäljnings- och administrationskostnader, allmänna kostnader och 
administrativa kostnader 

(1,453,907) 

Rörelseintäkter 898,052 

Övriga nettointäkter 96,776 

Resultat före inkomstskatt 994,828 

Avsättning för inkomstskatter (202,776) 

Nettoinkomst 792,052 

Balanserade vinstmedel i början av året 1,122,031 

Balanserade vinstmedel i slutet av året $ 1,914,083 
 



 

 

SALTIRE INVESTMENT CORP. (DBA JTECH MEDICAL) 

KASSAFLÖDESANALYS  

ÅRET SOM SLUTADE 31 DECEMBER 2021  

Kassaflöden från den löpande verksamheten 

  

Kontanta medel från kunder $ 3,147,358 

Kontantutflöden till leverantörer och anställda (2,302,925) 

Betald ränta (96,303) 

Erhållen ränta 6,993 

Betald inkomstskatt (267,997) 

Diverse erhållna intäkter 26,356 

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 513,482 

Kassaflöden från finansieringsverksamhet 

Betalningar på skuldebrev (170,386) 

Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten (170,386) 

Nettoökning av likvida medel 343,096 

Likvida medel vid årets början 1,335,688 

Likvida medel vid årets slut $ 1,678,784 
 



 

 

SALTIRE INVESTMENT CORP. (DBA JTECH MEDICAL) 

KASSAFLÖDESANALYS  

ÅRET SOM SLUTADE 31 DECEMBER 2021  

Avstämning av nettoresultat och nettokassa  

från den löpande verksamheten 

Nettointäkter $ 792,052 

Justeringar för att jämföra nettoresultatet med nettokassa  

från den löpande verksamheten 

Paycheck Protection Program – eftergivande av lån (166,500) 

Avskrivning 23,424 

Avskrivning av låneemissionskostnader och andra immateriella tillgångar 8,770 

Uppskjuten inkomstskatt 5,683 

(Ökning) minskning av: 

Kundfordringar (36,269) 

Inventarier (18,124) 

Förbetalda kostnader och övriga omsättningstillgångar (54,127) 

Inkomstskatter som kan återvinnas (114,400) 

Övriga tillgångar 946 

Ökning (minskning) av: 

Leverantörsskulder 8,944 

Upplupna kostnader 19,587 

Skulder till följd av inkomstskatter 43,496 

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten $ 513,482 



 

 

SALTIRE INVESTMENT CORP. (DBA JTECH MEDICAL)  

NOTER TILL ÅRSREDOVISNINGEN 

31 DECEMBER 2021  

NOT 1 SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER 

Följande sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper för Saltire Investment Corp. (dba 

JTECH Medical) (Bolaget) presenteras för att underlätta förståelsen av Bolagets årsredovisning. 

Årsredovisningen och noterna är en redogörelse från Bolagets företagsledning som ansvarar för 

årsredovisningens integritet och objektivitet. Dessa redovisningsprinciper överensstämmer med 

de redovisningsprinciper som är allmänt accepterade i USA och har tillämpats konsekvent vid 

upprättandet av bokslutet. 

Verksamhetstyp 

Bolagets kärnverksamhet är utveckling, tillverkning och försäljning av egenutvecklad 

programvara och tillhörande hårdvara för läkare som kvantifierar patienters rörelseomfång, 

smärta och styrka i lemmar och muskler. Bolagets produkter har fått ett gott rykte i över 50 länder 

för sin träffsäkerhet, tillförlitlighet och robusthet. Kunderna har ett brett spektrum av 

behandlingsbakgrunder, däribland sjukgymnaster, idrottstränare, kiropraktorer och ortopediska 

läkare. Systemen används i öppenvårdsmiljöer, på sjukhus, i idrottslag och forskningsinstitut och 

kan konfigureras för att passa kundens behov. 

Kontanter och likvida medel 

Bolaget anser att alla höglikvida investeringar som förvärvas med en ursprunglig löptid på 

tre månader eller mindre som likvida medel. 

Intäktsredovisning - avvikelse från amerikanska GAAP 

Bolagets intäkter kommer huvudsakligen från produktförsäljning antingen direkt till kunden eller 

till en oberoende distributör. Bolaget redovisar intäkter när kontrollen överförs till kunden eller 

den oberoende distributören vid leverans av produkten. 

Bolaget har en mindre intäktsström från underhållsavtal för produkter som varierar i längd men 

som vanligtvis är ettåriga. Bolaget redovisar intäkter för dessa avtal vid den tidpunkt då kunden 

gör betalningen. Kunden betalar antingen för det ettåriga avtalet i början eller månadsvis. Denna 

policy är ett avsteg från de redovisningsprinciper som är allmänt accepterade i USA där Bolaget 

behöver bokföra en uppskjuten intäktsskuld om en kund betalar en ersättning innan Bolaget 

överför en vara eller tjänst till kunden. Intäkterna från underhållsavtalet behöver redovisas över 

serviceperioden i takt med att tiden går. 

Inventarier 

Bolagets inventarier redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet, fastställt enligt först in- 
respektive först ut-principen.eller nettoförsäljningsvärdet. 



 

 

SALTIRE INVESTMENT CORP. (DBA JTECH MEDICAL)  

NOTER TILL ÅRSREDOVISNINGEN 

31 DECEMBER 2021  

NOT 1 SAMMANFATTNING VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER (fortsättning) 

Fordringar 

Bolaget beviljar kredit till kunder i den normala verksamheten. Kundfordringar baseras på 

företagsledningens bedömning av utestående fordringar vid årets slut. Bolaget förlänger längre 

kreditavtal på mellan 90 dagar och 2 år till utvalda kunder som uppfyller kreditrisk- och 

inköpskriterierna. Ränta uppkommer på räkningar tills de är betalda. 

Avsättning för osäkra fordringar görs på grundval av en översyn av utestående fordringar, 

historiska erfarenheter och ekonomiska förhållanden. Oindrivbara fordringar kostnadsförs i den 

period då dessa belopp fastställs. 

Koncentration av kreditrisk 

Bolagets finansiella instrument omfattar kundfordringar, övriga tillgångar, leverantörsskulder 

och övriga skulder. Värdet av dessa finansiella instrument närmar sig det verkliga värdet på 

grund av deras kortsiktiga karaktär. 

Finansiella instrument som potentiellt utsätter Bolaget för kreditrisker inkluderar kontanter och 

kundfordringar. Bolaget har banktillgodohavanden i affärsbanker med limiter som sätts av 

Federal Deposit Insurance Corporation. 

Fastigheter och utrustning 

Bolagets fastigheter och utrustning redovisas efter anskaffningsvärde. Avskrivningar görs linjärt 

beträffande tillgångarnas beräknade nyttjandeperiod på 5 till 7 år för all utrustning. 

Goodwill och andra immateriella tillgångar 

Bolaget har antagit FASB:s "Redovisning av goodwill och andra immateriella tillgångar". Enligt 

denna uppdaterade redovisningsstandard måste goodwill testas årligen för nedskrivningsbehov 

och eventuellt skrivas ned för att återspegla en nedskrivning. Bolaget fastställde att dess verkliga 

värde, beräknat med hjälp av en multipel av vinst före räntor, skatter och avskrivningar, översteg 

det bokförda värdet av nettotillgångarna och därför fanns det ingen nedskrivning av goodwill 

den 31 december 2021. 

Inkomstskatt 

Inkomstskatter redovisas på grundval av gällande skattesatser. Aktuella och uppskjutna 

inkomstskatter beräknas utifrån en tillgångs- och skuldmetod för finansiell redovisning och 

rapportering av inkomstskatter. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder beräknas årligen 

för skillnader mellan boksluts- och skattebasen för tillgångar och skulder som kommer att 

resultera i skattepliktiga eller avdragsgilla belopp i framtiden, baserat på gällande skattelagar och 

skattesatser som är tillämpliga för de perioder då skillnaderna förväntas påverka den 

skattepliktiga inkomsten. Värderingsavdrag görs vid behov för att minska uppskjutna 

skattefordringar till det belopp som förväntas realiseras. 



 

 

SALTIRE INVESTMENT CORP. (DBA JTECH MEDICAL)  

NOTER TILL ÅRSREDOVISNINGEN 

31 DECEMBER 2021  

NOT 1 SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER (fortsättning) 

Nya uttalanden om redovisning 

I februari 2016 utfärdade Financial Accounting Standards Board (FASB) Accounting 

Standards Update (ASU) No. 2016-02, Leases (Topic 842). Denna nya vägledning skiljer sig 

främst från nuvarande amerikanska redovisningsprinciper genom att lägga till ett krav på att 

leasetagare ska redovisa leasade tillgångar och tillhörande skulder i sina balansräkningar för 

de leasingavtal som klassificeras som operationella leasingavtal. För företag som inte är 

statliga företag gäller ASU 2016-02 för finansiella rapporter som utfärdas för 

räkenskapsperioder som börjar efter den 15 december 2021, med tidigare tillämpning tillåten. 

Ändringarna i denna ASU kräver att leasetagare och leasegivare redovisar och värderar 

leasingavtal i början av den tidigaste redovisade perioden med en modifierad retroaktiv metod. 

Bolaget utvärderar för närvarande effekterna på sina finansiella rapporter av att anta denna 

ASU. 

NOT 2 BETALBARA SKULDER 

 

Skuld till en tidigare aktieägare, månatliga betalningar på  

USD 2 646 inklusive ränta på 6 % per år. Skulden förfaller  

i mars 2023. Lånet betalades i sin helhet i mars 2022 efter årsskiftet. $ 34,014 
 
 

Skuld till ett finansinstitut med en ränta på 7,25 % per år.  
De månatliga amorterings- och räntebetalningarna är USD 20 700.  
Skulden förfaller i mars 2029. Lånet betalas i sin helhet  
i mars 2022 efter årsskiftet. 1,397,882  

1,431,896 

Mindre kortfristiga förfallodatum (182,117) 

1,249,779 

Mindre kostnader för skuldemissioner, efter amortering (48,800)  

$ 1,200,979  



 

 

SALTIRE INVESTMENT CORP. (DBA JTECH MEDICAL)  

NOTER TILL ÅRSREDOVISNINGEN 

31 DECEMBER 2021  

NOT 2 BETALBARA SKULDER (fortsättning)  

Förfallodagarna för betalbara skulder är följande: 

  

31 december 
31, 

2022 $ 182,117 

31 december 
31, 

2023 166,978 
31 december 
31, 

2024 175,467 

31 december 
31, 

2025 188,620 
31 december 
31, 

2026 202,759 
Därefter   515,955 

    
$ 1,431,896 

 

NOT 3 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 

Den 31 december 2021 är det bokförda bruttovärdet för goodwill USD 1 285 993, utan 

ackumulerade avskrivningar. I övriga immateriella tillgångar ingår även ett åtagande om att inte 

konkurrera, med ett bruttobokfört värde på USD 10 000 och ackumulerade avskrivningar på 

USD 5 667. Åtagandet skrivs av över en tioårsperiod med USD 2 000 per år under de två 

kommande åren och USD 333 under det följande året. 

NOT 4 ÅTAGANDEN I HYRESAVTAL 

Bolaget hyr sina lagerlokaler enligt ett icke uppsägningsbart operationellt hyresavtal. Enligt 

hyresavtalet för kontors- och lagerlokalerna ska Bolaget betala en del av fastighetsskatterna, 

försäkringar, gemensamma kostnader för området och underhållskostnader. Hyresavtalet för 

kontor och lagerlokaler löper ut i april 2022. Hyreskontraktet förnyades muntligt till april 2023 

framtill årsskiftet. Den totala hyreskostnaden uppgick till cirka USD 54 510 för räkenskapsåret 

som avslutades den 31 december 2021. 

Framtida minsta hyresbetalningar under det icke uppsägningsbara operationella hyresavtalet är 

följande: 

31 december 2022 $ 9,480 

NOT 5 FÖRMÅNSPLANER FÖR ANSTÄLLDA 

Bolaget har en 401(k)-plan för löneuppskov som innebär att Bolaget kommer att ge matchande 

bidrag på upp till 50 % av arbetstagaravgifter upp till 6 % av ersättningen för alla deltagare. 

Planen omfattar alla anställda som har fullgjort 60 dagars tjänstgöring och är över 21 år. 

Arbetsgivarens matchande bidrag är diskretionära och kan intjänas under fem år. Bolagets bidrag 

var cirka USD 8 578 för det räkenskapsår som avslutades den 31 december 2021.



 

 

SALTIRE INVESTMENT CORP. (DBA JTECH MEDICAL)  

NOTER TILL ÅRSREDOVISNINGEN 

31 DECEMBER 2021  

NOT 6 INKOMSTSKATT 

Årets inkomstskatt består av följande: 

  Federal Delstatlig Summa 

Nuvarande $ 152,824 $ 44,269 $ 197,093 
Uppskjuten 4,232 1,451 5,683 

  
$ 157,056 $ 45,720 $ 202,776  

Uppskjuten inkomstskatt återspeglar nettoeffekterna av temporära skillnader mellan de bokförda 

värdena för tillgångar och skulder i den finansiella rapporteringen och de belopp som används 

för inkomstskatt. Per den 31 december 2021 uppgår uppskjutna intäkter från accelererad 

avskrivningsmetod för skatteändamål och från användningen av periodiserad redovisning för 

finansiella rapporter och kassabaserad redovisning för skatteredovisning till cirka USD 771 000, 

vilket resulterar i en uppskjuten skatteskuld på USD 201 208. 

Bolaget har antagit standarden som förtydligar redovisningen av osäkerhet i inkomstskatter som 

redovisas i ett företags finansiella rapporter enligt kraven i ämnet "Accounting for Uncertainty 

in Income Taxes" i FASB:s Accounting Standards Codification. Standarden föreskriver ett 

tröskelvärde för redovisning och värdering för redovisning och värdering i bokslutet av en 

skattesituation som tagits eller förväntas tas med i en skattedeklaration. Införandet av denna 

standard har inte haft någon effekt på Bolaget. 

Bolaget hade inga oredovisade skatteskulder per den 31 december 2021 och förväntar sig inte att 

detta kommer att förändras under de kommande 12 månaderna. I samband med antagandet av 

denna redovisningsstandard kommer Bolaget att redovisa upplupna räntor och straffavgifter på 

eventuell oredovisad skatt som en del av skattekostnaden. Per den 31 december 2021 har Bolaget 

inga upplupna räntor och straffavgifter relaterade till osäkra skattepositioner. 

NOT 7 VERKSAMHETSKONCENTRATION 

Bolaget har en kund som står för cirka 11 % av intäkterna och två leverantörer står för 33 % av 

de direkta materialkostnaderna från produktförsäljning per den 31 december 2021. Bolaget anser 

att man inte är utsatt för någon betydande risk relaterad till intäktskoncentrationen eller 

leveransen av direkta materialkostnader.



 

 

SALTIRE INVESTMENT CORP. (DBA JTECH MEDICAL)  

NOTER TILL ÅRSREDOVISNINGEN 

31 DECEMBER 2021   

NOT 8 RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 

Till följd av den globala spridningen av coronaviruset (COVID-19) har det uppstått ekonomisk 

osäkerhet som kan ha en negativ inverkan på Bolagets finansiella ställning och verksamhet. 

Företagsledningen anser att omfattningen av COVID-19:s inverkan på Bolagets finansiella 

ställning, resultat och kassaflöden kommer att bero på vissa omedelbara och kortsiktiga 

händelser, inklusive regeringssponsrade hjälpprogram för COVID-19 som för närvarande är 

tillgängliga, utbrottets varaktighet och utbredning samt omfattningen av effekterna på Bolagets 

kunder, anställda och leverantörer. Bolaget fick ett lån från Paycheck Protection Program (PPP) 

på USD 166 500 som skulle bidra till att mildra eventuella negativa effekter på Bolagets 

framtida finansiella ställning och verksamhet. Lånet efterskänktes i sin helhet i mars 2021 och 

SBA kan genomföra en revision upp till sex år efter det att lånet har efterskänkts eller 

återbetalats i sin helhet. 

NOT 9 EFTERFÖLJANDE HÄNDELSER 

Bolagets företagsledning har utvärderat efterföljande händelser och transaktioner fram till den 

28 februari 2023, vilket är det datum då årsredovisningen kunde utfärdas. Den 3 mars 2022 sålde 

den enda aktieägaren 100 aktier i bolaget, vilket utgör hundra procent av de totala utestående 

och emitterade aktierna, till Advise Group US, Inc. och blev därmed den nya enda aktieägaren. 

Med undantag för vad som anges ovan och i not 2 och not 4 bekräftar företagsledningen att inga 

väsentliga händelser eller transaktioner har inträffat efter balansdagen och fram till den 28 

februari 2023 som skulle kräva justering av, eller upplysning i årsredovisningen. 


