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Styrelsen och verkställande direktören för FX International AB (publ) avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2020-07-01 - 2021-12-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten
FX International AB är ett publikt aktiebolag listat på Spotlight Stock Market med kortnamn FXI. Bolaget
har sitt säte i Malmö och bedriver handel med egen tillgångsmassa och erbjuder förvaltning till
professionella och institutionella investerare genom fondbolaget, A12 SICAV plc. Bolagets bedriver även
algoritmstyrd handel med egen tillgångsmassa på valutamarknaden genom sin egenutvecklade
handelsplattform, Genova FX. Förvaltningen i Genova FX inriktar sig på att med kvantitativa metoder
uppnå riskjusterad långsiktig avkastning oberoende av marknadskonjunkturer. Bolaget är registrerat
hos Finansinspektionen. Förvaltningen av Valör Global FX Fund sker i samarbete med Valör o.c.p., a.s.
(Valor), en slovakisk Fondkommissionär.

Affärsmodell
Bolagets affärsmodell fokuserar på att utveckla fondstrukturer och produkter med olika investeringsslag
med goda avkastningsmodeller. FXI affärsmodell bygger på att erbjuda marknaden ett diversifierat
produktutbud med hänsyn till riskpreferenser och avkastningsmål och där alternativa investeringsslag
ger möjlighet till exponering mot olika inriktningar och marknader och där stabila alternativa
fondstrukturer genererar en solid avkastning med välavvägd riskprofil. FXI bedriver även handel med
egen tillgångsmassa på valutamarknaden, där inriktningen på förvaltningen är att med kvantitativa
metoder uppnå riskjusterad långsiktig avkastning oberoende av marknadskonjunkturer. hlandeln sker
med Genova FX™, en mjukvara skapad för helautomatiserad valutahandel, och andra strategier som
baseras på statistiska modeller för att åstadkomma en lönsam riskjusterad avkastning. Till skillnad mot
traditionell aktiv förvaltning baseras handeln på statistiska analysmetoder optimerade med artificiell
intelligens, vilket innebär att organisation och arbetsmetoder väsentligen skiljer sig från traditionella
förvaltningsorganisationer. FXI ämnar erhålla förvaltningsintäkter fördelade på en fast förvaltningsavgift
och en prestationsbaserad avgift. Den fasta förvaltningsavgiften baseras på fondernas förvaltade
kapital (AUM) och utgör normalt 1% till 2% av totalt förvaltat kapital på årlig basis. Den
prestationsbaserade avgiften uppgår till mellan 10% och 20% av fondernas värdeutveckling baserat på
andelsberäkning (NAV) med tillämpning av "High Watermark".

Målsättningar
Bolagets målsättning är att utveckla nischade fondstrukturer för professionella och institutionella
investerare samt handla med egen tillgångsmassa på handelsplattformen Genova FX. Genom sina
nischade fondstrukturer skall FXI erbjuda den internationella marknaden alternativa
investeringsmöjligheter med god avkastning och balanserad riskprofil. FXI har som målsättning att
genom ett varierat produktutbud erbjuda den internationella kapitalmarknaden alternativa
investeringsprodukter som kompletterar en välbalanserad investeringsportfölj. Parallellt arbetar Bolaget
vidare med forskning och utveckling av At-styrda handelsapplikationer där målsättningen är att erbjuda
Al-styrd handel genom den egenutvecklade handelsplattformen, Genova FX, på valutamarknaden.

Bolagets målsättning har under året varit att stärka och professionalisera sin organisation samt etablera
internationella kontakter. Nära samarbete med internationella aktörer främjar Bolagets globala
etablering och möjliggör för FXI att snabbare nå ett positivt kassaflöde och ge utdelning till sina
aktieägare.

Covid-pandemin och dess effekt på bolagets verksamhet
Pandemin har inneburit begränsningar för FXI. Begränsningar som lett till svårigheter att kapitalisera
Valor Global FX Fund. Pandemin har medfört begränsningar som flertalet gånger medfört
reserestrektioner i många delar av världen och hårda nedstängningar. Dessa har för FXI inneburit att vi
inte har haft möjlighet att träffa investerare4 och institutioner i den utsträckning som vi förutsatt, vilket
har haft en negativ effekt på Bolagets verksamhet.
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Allmänt om Bolaget
FX International AB är ett publikt aktiebolag vars aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan
2011. Spotlight Stock Market är en MTF (Multilateral Trading Facility), oreglerad handelsmarknad. FXI
innehar ett aktieslag. Varje aktie ger en (1) röst per aktie. FXI är registrerat hos Finansinspektionen och
skall bedriva handel med finansiella instrument och tjänster samt äga och förvalta värdepapper och
kapital.

Utveckling av verksamhet och resultat
Räkenskapsårets resultat uppgick till -8 249 171 SEK. FXI har under det verksamhetsåret fortsatt att
utveckla fondstrukturer genom fondbolaget A12 SICAV plc. samt efter periodens utgång lanserat en ny
produkt, Genova Nordic SME Fund. Valor Global FX Fund har till följda av Covid-pandemin tagit längre
tid att kapitalisera, vilket haft ett negativ utveckling på FXI till följd av uteblivna intäkter. Bolagets
egenutvecklade Al-styrda handelsapplikation, Genova FX, lanserade nästa generation och resultaten
ser lovande ut. Efter periodens utgång har Genova FX riskprofil höjts.

Minskade omkostnader har varit ett fokusområde för styrelse och ledning under verksamhetsåret, där
tidigare lednings driftkostnader inte sammanföll med FXI:s verksamhetsbehov. Arbetet med att minska
kostnaderna har fallit väl ut och FXI har nu en kostnadskostym som står i paritet med Bolagets
verksamhet. Bolaget har även stärkt upp och professionaliserat sin organisation samt knutit flertalet
internationella samarbetspartners till sig.

Finansiell ställning och likviditet
Bolagets likvida medel uppgick vid räkenskapsårets utgång till 16 514 721 SEK. Bolagets finansiella
ställning är god och styrelsens bedömning är att FXI har likviditet att driva verksamheten betydligt
längre än nästkommande räkenskapsår.

Kommentarer till den finansiella utvecklingen
Vår inledande målsättning om minskade driftkostnader har fallit väl ut, framförallt genom minskade
konsultavgifter från tidigare styrelseledamöters närstående företag och den första enskilda period som
inte påverkats av tidigare lednings finansiella beslut var Q4. Bolaget hade även under det gångna
räkenskapsåret hög personalomsättning, vilket orsakat Bolaget högre personalkostnader än beräknat.

Den svikande intäktssidans kopplas främst samman med svårigheter att kapitalisera Valör Global FX
Fund och därmed uteblivna förvaltningsavgifter samt omvärdering och nedskrivning av valutakonton.

Styrelse
Styrelsen har under räkenskapsåret 2020/2021 (2020-01-01 - 2021-12-31) haft åtta ordinarie och
extraordinarie styrelsemöten. Samtliga av styrelsen ledamöter har aktivt under året medverkat till att
marknadsplan, strategi, finansiering och genomförande av affärsplanering efterlevts.

Styrelsens arbete
Styrelsen har upprättat en arbetsordning vilken reglerar styrelsens arbete och dess inbördes
arbetsfördelning, som årligen utvärderas, uppdateras och fastställs. Styrelsen håller sammanträden
regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som inkluderar fasta beslutspunkter samt
punkter vid behov.

Verkställande direktören
Verkställande direktören ansvarar för den löpande förvaltningen. Verkställande direktörens arbete och roll
samt arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören framgår av den av styrelsen
fastställd skriftlig instruktion (så kallad VD-instruktion).

Företaget har sitt säte i Malmö.



FX International AB (publ)
Org.nr 556797-0800

3(14)

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
l juli 2020 utsåg styrelsen för FXI en ny ordinarie VD.

l november 2020 lanserades nästa generation Genova FX, Genova FX 2.0.

l april 2021 lämnade FXI i en stämningsansökan mot tidigare styrelsemedlemmar. Stämningen rörde
närståendetransaktioner från tidigare styrelseledamöters bolag.

l april 2021 höjdes risknivån på Genova FX 2.0 till 6 %.

l november 2021 nådde FXI en förlikning i tvist. Tvisten rörde närståendetransaktioner av tidigare
styrelsemedlemmar.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
l januari 2022 startade FXI upp en ny fond, Genova Nordic SME Fund.

l mars 2022 genomförde FXI en riktad emission om 13,8 MSEK.

Kriget i Ukraina har inte påverkat utvecklingen av företagets verksamhet,ställning och resultat.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Framtidsutsikter
Bolagets strategi är att fortsätta utveckla nischade fond strukturer för den internationella
kapitalmarknaden. Bolagets målsättning är att vidareutveckla nischade fondstrukturer för professionella
och institutionella investerare. Genom sina nischade fondstrukturer skall FXI erbjuda den internationella
marknaden alternativa investeringsmöjligheter med god avkastning och balanserad riskprofil. FXI har
som målsättning att genom ett varierat produktutbud erbjuda den internationella kapitalmarknaden
alternativa investeringsprodukter som kompletterar en välbalanserad investeringsportfölj.

Styrelsen lämnar i övrigt ingen prognos för verksamhetsåret 2022.

Allmänt om risker & osäkerhetsfaktorer
De risker och osäkerhetsfaktorer som FXI:s verksamhet exponeras för är sammanfattningsvis relaterade
till utvecklandet av fondstrukturer och kapitalisering av dessa. Faktorer som kan ha stor påverkan är
konkurrens, myndighetskrav, valutakursfluktuationer och marknadsrisk kopplad till värdepappersinnehavs
kursrisker, vilka utgör risk- och osäkerhetsfaktor. Under innevarande period har inga väsentliga
förändringar avseende dessa risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat, kronor innebär risk för direkta
valutakursförluster för bolaget eftersom handeln sker med euro som basvaluta.

Ägarförhållanden
Antalet aktier vid periodens utgång uppgår till 33 055 785 stycken. Bolaget har en ägare vars innehav är
över 10 %, Prioritet Capital AB vars innehav uppgår till 10,64 % av aktierna och rösterna.

Flerårsöversikt (Tkr)

Resultat efter finansiella poster
Avkastning på eget kap. (%)
Balansomslutning
Soliditet (%)
Resultat av valutahandel

2020/21
(18 mån)

-8249
NEG

23585
98
o

2019/20

-6915
NEG

32781
96
o

2018/19

-3209
NEG

12300
95
o

2017/18

-3014
NEG
6234

36
6

2016/17

-2261
NEG
8162

65
12
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Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:

Förfallna optionsprogram
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktie-

kapital
8 263 946

8 263 946

Balanserat

resultat

30 029 536

-6915713
-96 665

23017158

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst
årets förlust

disponeras så att
i ny räkning överföres

Årets

resultat

-6915713

6915713

-8249171
-8249171

23017158
-8249171
14 767 987

14767987

Totalt

31 377 769

o
-96 665

.8249171
23 031 933

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys med noter.
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2019-07-01
-2020-06-30

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2 -3 621 583

-3 621 583
-888 663
-888 663

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader 3
Personalkostnader 4,5
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar 6
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Resultatföre skatt

Skatt på årets resultat
Årets resultat

7

-155877
-1 755 789
-2 271 368

-826 106
-5009140
-8 630 723

363 971
18353

-772
381 552

-8249171

.8249171

o
-8249171

-191 390
-2 246 277
-2 740 322

-627 972
-5 805 960
-6 694 623

o
o

-221 090
-221 090

-6915713

-6915713

o
-6915713
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2020-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Dataprogram

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar

8

9

10

2 586 337
2 586 337

2482
2482

4 308 737
4 308 737
6 897 556

74581
97852

172433

o
o

3149905
3 149 905

33762
33762

19345326
19 345 326
22 528 993

433 423
60000

493 423

7 058 350
7 058 350

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

16514721
16687154

2 700 378
10252151

SUMMA TILLGÅNGAR 23584710 32 781 144
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Arets resultat

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

Aktuella skatteskulder

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11
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Not
1

2021-12-31 2020-06-30

8 263 946
8 263 946

8 263 946
8 263 946

23017158
-8249171
14 767 987
23 031 933

30 029 536
-6915713
23113823
31 377 769

o
o

9
9

68653
10498
71 383

402 243
552 777

o
10820
58414

1 334132
1 403 366

23584710 32 781 144
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2019-07-01
-2020.06-30

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar
Resultat från finansiella anläggningstillgångar
Erlagd ränta och valutakursdifferenser
Betald inkomstskatt
Kassaflödet från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-8 630 723

826 106
1 946 589

363 971
17581

-322

.5 476 798

7 379 340
-850 267

1 052 275

-231 258
-3210000
16300000
12858742

-6 694 623

627 972
o
o

-221 090
o

-6 287 741

406 629
773512

.5107600

o
-26307199

o
-26307199

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån förändring
Emission
Kostnader emission

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Likvida medel vid årets början
Arets kassaflöde
Likvida medel vid årets slut

-9
o

-96 665
-96 674

2 700 378
13814343
16514721

o
27197752

-670 886
26 526 866

7 588 311
-4 887 933
2 700 378
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den fön/äntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

10%-20%

20%

Låneutgifter
De löneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period de
uppstår.

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när
bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort
sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Aktierelaterad ersättning
FX International AB har en aktierelaterad ersättningsplan där bolaget erhåller tjänster från anställda och
som vederlag utger FX International AB egetkapitalinstrument i form av aktieoptioner till de anställda.
Det totala belopp som ska kostnadsföras redovisas i resultaträkningen som en personalkostnad och i eget
kapital i posten Övrigt tillskjutet kapital, fördelat över intjänandeperioden.
När en bedömning ändras för hur många egetkapitalinstrument som kommer tjänas in, redovisas denna
avvikelse i resultaträkningen i den period den ändrade bedömningen görs.
De sociala avgifter som uppkommer på tilldelningen av aktieoptioner redovisas som en personalkostnad
och en skuld. Efterföljande omvärdering redovisas i resultaträkningen.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
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förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska återbetalas.

Emissionskostnader
Kostnader i samband med nyemission och införskaffandet av nytt kapital redovisas direkt mot det egna
kapitalet.
Dessa särredovisas i kassaflöden.

Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i
eget kapital.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per
balansdagen.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Nyckeltalsdefinitioner
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Avkastning på eget kap. (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver
med avdrag för uppskjuten skatt).

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen
görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer,
som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de
redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det
verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden
ses över regelbundet.

Enligt företagsledningen är väsentliga bedömningar avseende tillämpade redovisningsprinciper samt
källor till osäkerhet i uppskattningar, främst relaterade till avskrivningar av immateriella
anläggningstillgångar.

Bolagets ledning har gjort bedömningen att uppskjuten skatt på det ackumulerade skattemässiga
underskottet inte skall redovisas som tillgång.
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättning
Konsulttjänster
Realiserat valutaresultat avseende omsättningstillgångar
Orealiserat vaultaresultat avseende omsättningstillgångar
Resultat av justering värde finansiella anläggningstillgångar

2020-07-01
.2021.12-31

244 068
-190136

-1 728 926
-1 946 589
-3 621 583

2019-07-01
-2020-06-30

o
2 308 629
-2542618

-654 674
-888 663

Not 3 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Ernst & Young Aktiebolag
Revisionsuppdrag

2020-07-01
-2021-12-31

180000
180 000

2019-07-01
-2020-06-30

130000
130 000

Not 4 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

Kvinnor

Män

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda 1)
Optionsprogram

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

1) Styrelsearvoden har för 2020 och 2021 betalats ut som lön.

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare

2020-07-01
-2021-12-31

1
1
2

1 609 483
238 000
-96 665

1 750818

61 600
458 951
520 551

2 271 369

100%
100%

2019-07-01
-2020-06-30

o
2
2

1 309128
290 000
96665

1 695 793

44600
809130
853 730

2 549 523

100%
0%

Avtal om avgångsvederlag
Till verkställande direktör utgår vid uppsägning från bolagets sida ersättning motsvarande 3 månadslöner.
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Not 5 Ledande befattningshavares ersättningar

Styrelseordförande
Pär Broomé

Styrelse-
arvode

95200
95200

Pensions-
kostnader

o
o

Fakturerat-
arvode

o
o

Styrelseledamöter och VD
Mårten Aldén
Henrik Ibsen

Michael Kliman

Martin Wiberg
VD Sofie Danielsson

Styrelse-
arvode

47600
47600

o
47600

o
142 800

Pensions-
kostnader

o
o
o
o

34000
34000

Fakturerat-
arvode

o
o
o
o

o

Not 6 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

2020-07-01
-2021-12.31

2019-07-01
-2020-06-30

Erhållna utdelningar 363 971
363 971

o
o

Not 7 Aktuell och uppskjuten skatt
2020-07-01
-2021-12-31

2019-07-01
.2020-06-30

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt

Totalt redovisad skatt

Avstämning av effektiv skatt

Redovisat resultat före skatt

2020-07-01
-2021-12-31

Procent Belopp
-8249171

o
o

Procent

o
o

2019-07-01
.2020-06.30

Belopp
-6915713

Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Avskrivning av förvärv system fusion
Förändring underskottsavdrag
Redovisad effektiv skatt

21,40

0,00

1 765 323
-1 385

-114088
-1 649 850

o

21,40

0,00

1 479 963
-2496

-114088
-1 363 379

o
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Not 8 Dataprogram

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

2021-12-31

5104869
231 258

5336127

-1 954 963
-794 826

-2 749 789

2 586 338

2020-06-30

5104869
o

5104869

-1 358719
-596 244

-1 954 963

3 149 906

Not 9 Inventarier, verktyg och installationer
2021-12-31 2020-06-30

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

169699
169699

-135937
-31 280

-167217

2482

169699
169699

-104210
-31 727

-135937

33762

Not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående nedskrivningar
Arets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

2021-12-31

20 000 000
3210000

-16300000
6910000

-654 674
-1 946 589
-2 601 263

2020-06-30

o
20 000 000

20 000 000

o
-654 674
-654 674

Utgående redovisat värde 4 308 737 19 345 326
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Not 11 Disposition av vinst eller förlust 

Förslag till vinstdisposition 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: 

balanserad vinst 

årets förlust 

disponeras så att 

i ny räkning överföres 

Malmö den 30 maj 2022

Broome Pär 

Ordförande 

Kliman Michal 

Mårten Alden 

Revisorspåteckn ing 

Vår revisionsberättelse har lämnats 

Ernst & Young Aktiebolag 

Niklas Paulsson 
Auktoriserad revisor 

Wiberg Martin 

lbsen Henrik 

23 017 158 

-8 249 171

14 767 987 

14 767 987 

14 767 987 

Danielsson Sofie 

Verkställande direktör 
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i FX International AB, org.nr 556797-0800

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för FX
International AB för räkenskapsåret 2020-07-01 - 2021-12-
31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av FX International ABs finansiella
ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till FX International AB
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 våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rätt-
visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk-
ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets för-
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort-
satt 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.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års-
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän-
tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.

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 felaktig-
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag, utformar och utför gransknings-
åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig-
heter är högre än för en väsentlig felaktighet 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 om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi-
teten i den interna kontrollen.

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser
sådana 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 revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års-
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalan-
det om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta
verksamheten.

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de under-
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som
ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för FX International AB för räkenskapsåret 2020-07-01 -
2021-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till FX International AB
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 våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel-
sens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åt-
gärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full-
göras i överensstämmelse med lag och för att medels-
förvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent-
ligt avseende:

 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller

 på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Helsingborg den 31 maj 2022

Ernst & Young AB

Niklas Paulsson
Auktoriserad revisor
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