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VD Sofie Danielsson kommenterar
Då jag tillträde posten som VD den 21 juli innevarande år har jag ingen särskild kunskap eller insyn i vad som skede
under räkenskapsåret 2019 – 2020.
Det jag kan utläsa i efterhand är att det troligtvis var ett turbulent år med stora kostnadsökningar.
Men vi ser med tillförsikt på framtiden. Kostnaderna kommer inte att öka härifrån, de kommer minska. Detta till trots kan
Bolagets likviditet komma att bli ansträngd, då större delen av Bolagets kapital ligger under förvaltning i Valor fonden,
Managed Account och i Genova förvaltningsmodell.
Vi kommer vidare att rekrytera nya kompententa medarbetare till vår organisation, vi kommer presentera nya
försäljningskanaler och försäljningsmaterial till de institutionella kunder som vi har i vårt nätverk.
När den nya organisationen är på plats ser jag med stor tillförsikt på framtiden för vårt allas FX International AB (publ).
Väl mött på bolagsstämman!

Sofie Danielsson
Verkställande direktör
FX International Aktiebolag (publ)
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Förvaltningsberättelse
Allmänt om FXI:s verksamhet
FX International AB är ett publikt aktiebolag listat på Spotlight Stockmarket med kortnamn FXI och är registrerat hos
Finansinspektionen. Bolaget har sitt säte i Helsingborg och bedriver handel med egen tillgångsmassa, är aktiv rådgivare
till den upprättade och godkända fonden, AI2 som erbjuder förvaltning till kvalificerade investerare. Bolagets
affärsmodell fokuserar på algoritmstyrd handel inom valutamarknaden. Inriktningen på förvaltningen är att med
kvantitativa metoder uppnå riskjusterad långsiktig avkastning oberoende av marknadskonjunkturer. Handel med egen
tillgångsmassa sker med den egna handelsplattformen, Genova FX™, som till skillnad mot traditionell förvaltning
baseras på statistiska analysmetoder optimerade med artificiell intelligens för att åstadkomma lönsam avkastning genom
handel på valutamarknaden. Förvaltningen av specialfonden AI2 sker genom ett samarbete med Valor o.c.p., a.s.
(Valor), som bedriver kapitalförvaltning i Bratislava, Slovakien.

Affärsmodell
Bolagets affärsmodell fokuserar på algoritmstyrd handel inom valutamarknaden. Bolagets målsättning och strategi är
att vara rådgivare till fondbolag, driva handel med egen tillgångsmassa samt bidra med förvaltning till kvalificerade
investerare. Inriktningen på förvaltningen är att med kvantitativa metoder uppnå riskjusterad långsiktig avkastning
oberoende av marknadskonjunkturer. FXI fokuserar på att visa att den valutahandel bolaget bedriver i egen regi kan
generera god avkastning. Handeln bedrivs med stöd av 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. I rollen som rådgivare till fonder erhåller FXI 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 15 % och 20 % av fondernas värdeutveckling baserat på andelsberäkning (NAV) med tillämpning av
”High Watermark”.

Målsättningar
FXI har som mål att förvalta mer än 200 miljoner EUR. Det ska göras genom förvaltning av robusta fondstrukturer,
med professionell organisation och goda distributionskanaler, parallellt med fortsatt forskning och vidareutveckling
inom företagets förvaltningstekniker. Bolaget planerar att utveckla och förfina sina algoritmer för att senast 2021 kunna
lansera den som en egen fond. Vidare ska bolaget fram till dess även utveckla och förfina algoritmer för råvaruhandel,
aktiehandel och obligationshandel. Dessa tre bygger också på artificiell intelligens och ska erbjuda marknaden
alternativa investeringar. Dessa bygger på självlärande algoritmer och kommer utvecklas av bolaget. Detta ger då
bolaget en stabil ersättning i form av förvaltningsavgifter och vinstdelningar. Bolaget förväntas därefter kunna betala
utdelning till sina aktieägare. Bolaget har även för avsikt att erbjuda institutionella klienter att leasa bolagets tekniska
tjänster, i form av skräddarsydda algoritmer. Denna intäktsmodell kommer att utarbetas under den närmsta tiden för
lansering snarast därefter.

Kommentarer till den finansiella utvecklingen
I syfte att tillföra bolaget förvaltnings- och rörelsekapital genomfördes under föregående räkenskapsår en riktad
emission och en företrädesemission, vilket sammanlagt tillförde bolaget drygt 12,1 MSEK. Under det tredje kvartalet i
bolagets brutna räkenskapsår, tillfördes FXI ytterligare drygt 25 MSEK före emissionskostnader i form av inbetalningar
för optionsinlösningar. Kassan uppgick per den 30/6 till 2 MSEK och utöver det har bolaget kortfristiga placeringar på
drygt 470 000 Euro i det managerade kontot hos LMAX, 200 000 Euro som nyttjas för att bedriva handel med bolagets
egna algoritm samt cirka 20 MSEK i fonden på Malta. Bolaget skickade den 23/7 ut ett pressmedelande till marknaden
där man informerade om att det managerade kontot hos LMAX håller på att avslutas, vilket beräknas ta mellan 6-12
månader.

Aktien
FX International AB omnoterades på Spotlight Stock Exchange 2018. Spotlight är en bifirma till ATS Finans AB, som
är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är
en reglerad marknad. Per den 30:e juni 2020 uppgick antalet aktier i FXI till 33 055 785 (20 312 529) stycken.
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Covid-19 och dess effekter för verksamheten
Covid-19 har drabbat stora delar av världen och har ur ett affärsmässigt perspektiv haft en väldigt negativ inverkan på
många verksamheter, så även för FX International AB. Även om bolaget likt många andra företag inte drabbats av
vikande försäljningssiffror så har pandemin medfört att det tagit betydligt längre tid än planerat att starta upp och
kapitalisera fonden på Malta. I samband med pandemins utbrott, förlorade initialt många tilltänkta investerare
investeringskapital och till följd utav detta även investeringsviljan.
FXI ser dock med stor tillförsikt fram emot de lättnader som förhoppningsvis sker inom kort i takt med att pandemin
avtar och därefter successivt återuppta arbetet med att genomföra möten med kunder och kollegor runt om i världen för
vidare samarbeten och avtal.

Resultat
Resultat före skatt under räkenskapsåret 2019/2020 uppgick till -6 915 KSEK (-3 209 KSEK). Anledningen till den
markant negativa resultatavvikelsen jämfört med föregående år beror på att bolaget valt att omvärdera värdet på de
tillgångar som man under året bedrivit handel med tillsammans med Valor och LMAX. Bakgrunden till valet att
omvärdera värdet är som kommunicerades den 23/7 att handelskontot vid utgång av räkenskapsåret, har öppna
positioner om cirka -298 000 Euro, vilka tagits hänsyn till vid värdering av kapitalet. Balansen på kontot uppgick per
den 30/6 till +702 000 Euro men då samtliga transaktioner inte är stängda, redovisas nettot av det realiserade beloppet
med fullt avdrag för den orealiserade position som finns. Beslut har fattats att stänga ned kontot för att få ett slutgiltligt
resultat på handeln som bedrivits, vilket beräknas ske inom 6-12 månader. Målsättningen är att det negativa värdet av
den orealiserade positionen ska reduceras betydligt och ge en positiv resultateffekt i kommande perioder.
Fonden på Malta har endast varit operativt igång sedan maj månad med ett initialt kapital om 20 MSEK. Resultatet för
handeln under perioden visar som förväntat på en negativ avkastning, vilket förklaras av de initiala och löpande
kostnader samt av återväxling från Euro till Sek. Bortsett från dessa kostnader visar själva handeln på positivt resultat,
vilket är glädjande. För att resultatet från handeln totalt sett ska bli en positiv resultateffekt, krävs högre kapital vilket
är en extremt viktig faktor som vi jobbar intensivt med att lösa.
Utöver ovan har kostnad reserverats för uppsagd och arbetsbefriad VD, sociala avgifter för inlösen av optionsprogram
samt ytterligare upplupna sociala avgifter avseende ej utnyttjade optioner för styrelse. Den sistnämnda kostnaden
värderas på räkenskapsårets bokslutsdag, vilket innebär att den vänder kommande år om de innestående optionerna ej
väljer att nyttjas. Bolagets fasta kostnader har utöver ovan kostnader huvudsakligen bestått utav ersättning till VD och
tekniskchef, konsult- och revisorarvoden samt kvartalsavgifter till Spotlight.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Lovande start på samarbetet med Valor (2019-07-17)
FX International AB informerade den 17:e juli om att bolaget ingått ett samarbete med Valor och LMAX i syfte att
initiera ett avkastningstest på den kommande maltesiska investeringsfonden. Avkastningen i testet var mycket positivt
och överträffade uppsatta prognoser.
Under en 14-dagars period testades algoritmens egenskaper på valutamarknaden i en högriskprofil med ett kapital om
200 000 euro. Den 100% autonoma och självlärande AI:n ökade gradvis sitt engagemang och optimerade vinsten samt
reducerade förlusterna. Strategin som tillämpades under testet resulterade över 200 kortfristiga "mikrotransaktioner",
vilket genererade en vinst på drygt 2 500 euro. En avkastning på 1,25% som omräknat till ett årligt resultat motsvarar
en avkastning på drygt 30%. Noterbart är även att algoritmen inte har nått sin fulla kapacitet. Algoritmen korrelerar inte
med de allmänna konjunkturerna och är därför ett bra alternativ till övriga högriskinvesteringar som aktier och råvaror.
FX International AB informerade samtidigt om att man satt av 2 miljoner kronor utav emissionskapitalet till samarbetet
med Valor där bolaget förväntar sig en årlig avkastning i intervallet 20-40%, vilket kommer bidra till lönsamhet.
Algoritmen fortsätter att prestera under oktober och utökas med 1 MSEK (2019-11-04)
Resultatet från första kvartalet med Valor-algoritmen redovisades i bolagets första kvartalsrapport för räkenskapsåret
20190701-20200630 och den positiva utvecklingen fortsatte även i oktober månad. Styrelsen beslutade därför att utöka
de likvida medlen från 2 MSEK till 3 MSEK i syfte att erhålla avkastning på bolagets egna tillgångar fram tills fonden
blivit godkänd av myndigheterna på Malta.
Tillstånd beviljat för AI-driven fond (2019-11-13)
I början av 2019 skickade FX International AB i samarbete med Valor, in en ansökan till Maltas Finansinspektion
(MFSA) för tillstånd att skapa en alternativ investeringsfond (SICAV) som till 100% ska hanteras genom artificiell
intelligens. Den 13:e november 2019 informerade FXI om att Maltas finansiella tillsynsmyndighet (MFSA) beviljat
bolagets ansökan avseende inrättande av en SICAV-fond. Fonden är upprättad i samarbete med Valor o.c.p., a.s och
riktar enbart sig till professionella investerare som initialt förväntas startas med ett kapital på 100 MSEK.
Fondbolaget registrerat hos det Maltesiska bolagsverket, ROC (2019-12-24)
FX International AB informerade den 24:e december om att bolaget erhållit registreringen av fondbolaget, AI2 SICAV
plc, hos det Maltesiska bolagsverket, ROC. Företaget är numera registrerat, vilket innebär att formella avtal kan ingås
med tjänsteleverantörer.
Förseningen av registreringen beror på frågor som rört företagets namn och rättigheterna kring dem. Den medförde
även att fonden inte gick att starta upp före årsskiftet utan först i januari 2020. Bolaget meddelade samtidigt att det inte
får någon negativ resultateffekt på årsbasis och att de första intäkterna som genereras från fonden beräknas bokföras
under räkenskapsårets andra halvår.
Fondlicens godkänd av MFSA (2020-01-08)
FX International AB informerade den 8:e januari att bolaget fått besked om att licensen för fonden på Malta är godkänd
och klar. I samband med detta meddelade bolaget även att man räknar med att fonden blir operationell inom kort.
Investerargruppen fullföljer sin investering från 2018 och FXI tillförs ytterligare ca 8 MSEK genom optionsinlösen
(2020-01-13)
FX International AB beslutade på stämman den 12:e juni 2018 att den grupp av investerare som då gick in och lyfte
bolaget genom kapitaltillförsel också fick möjligheten att inom 18 månader köpa ytterligare 3 miljoner aktier á 2 SEK
i bolaget för att tillföra ytterligare 6 MSEK till kassan.
Den 13:e januari meddelade bolaget att samtliga investerare valt att fullfölja sin investering och att även 987 057
optioner löses in i styrelsens optionsprogram till aktier á 2 SEK, vilket genererar ytterligare ca 2 MSEK.

FX International Aktiebolag (publ)
556797-0800

7 (20)

Fonden är nu klar för drift (2020-01-17)
Bolaget delgav den 17:e januari att SICAV-fonden på Malta är redo att marknadsföras och ta emot insättningar från
kunder. FXI har för avsikt att vara fondens första kund för att genomleva och kontrollera samtliga formella och praktiska
rutiner i kundprocessen. Bolaget har avsatt 5 MSEK till fonden och förväntar sig en mycket god avkastning på
investeringen. Bolaget meddelade även att Valor påbörjar arbetet med att ingå kundavtal för att uppfylla skyldigheten
med avtalat startkapital på 100 MSEK.
Algoritmen fortsätter att prestera (2020-01-23)
Den 23:e januari informerade FXI om att algoritmen fortsätter att prestera och att den genererat bättre avkastning än
förväntat. Under en period av 6 månader har FXI i samarbete med Valor och LMAX investerat 300 000 euro i en
högriskprofil och resultatet har överträffat bolagets förväntningar. Ursprungligen hade FXI ett mål om att uppnå en
årlig avkastning på 30% - ett mål som nu uppnåtts.
För närvarande har algoritmen genererat en avkastning på knappt 100 000 euro, vilket medför att den totala balansen
nu uppgår till 400 000 euro. I procent motsvarar detta en avkastning på cirka 33% och om den positiva utvecklingen
fortsätter kommer årsavkastningen överstiga 50%.
Emissionen av aktier från teckningsoptionsinlösen nu registrerat hos Bolagsverket (2020-04-01)
Bolaget informerade den 1:e april att emissionen av aktier från teckningsoptionsinlösningen blivit registrerad hos
Bolagsverket. Totalt antal nyemitterade aktier från optionsinlösen uppgick till 8 556 199 stycken, vilket medför att det
totala antalet aktier i bolaget nu uppgår till 32 855 785 stycken. Genom emissionen/optionsinlösen ökade bolagets
aktiekapital från 6 074 896,50 SEK till 8 213 946,25 SEK. Emissionen tillförde FX International AB cirka 18,8 MSEK
före emissionskostnader, vilket innebär att bolagets kassa överstiger 30 MSEK.
FXI startar Maltafonden den 4:e maj (2020-04-21)
Den 21:e april delgav bolaget att man fattat beslut om att kapitalisera Maltafonden med eget kapital, vilket uppgår till
20 MSEK. Den initiala uppstarten (IOP) var egentligen förlängd fram till den siste juli på grund av den långa
registreringsprocessen men i syfte att korta ned processen, beslutades att avslut på den initiala starten istället blir den
siste april och handeln kan komma igång redan den 4:e maj. Samtidigt meddelades det att portföljförvaltaren (Valor)
inte kan initiera investeringarna förrän teckningsperioden och den initiala starten är genomförd.
Efter uppstart (IOP) kan investerarna köpa fondandelar baserat på det beräknade NAV (net asset value) kurs som är
aktuell och följa fondens utveckling löpande. FXI har även hjälpt till, och kommer fortsätta att knyta ihop de första
kontakterna mellan Maltafonden och underleverantörer och mäklare av investeringskapital.
FXI meddelar att Maltafonden idag den 4:e maj 2020 är igång för handel (2020-05-04)
Bolaget informerade den 4:e maj att Maltafonden, AI2, är igång med handel efter FXI:s egen kapitalisering om 20
MSEK.
Personaloptioner för VD inlösta och registrerade hos Bolagsverket (2020-06-09)
FX Internatinal AB informerade den 6:e juni om att bolagets dåvarande VD Ole Helland valt att lösa in en del utav sina
personaloptioner som ingick i det incitamentsprogram som beslutades på årsstämman den 17:e oktober 2019. Totalt
tecknades 200 000 stycken aktier á 2 kronor/aktie.
Efter inlösen ökar bolagets aktiekapital till 8 263 946,25 SEK och antalet aktier från 32 855 785 till 33 055 785 stycken.
Utspädningseffekten uppgår till 0,6%.
Styrelsen i FX International AB utser ny VD (2020-06-15)
Styrelsen i FX International AB har utsett Carl Andersson till ny TF VD i bolaget och tillträder den 15:e juni 2020.
Carl Andersson har en lång och gedigen erfarenhet från kommersiella roller med tyngdpunkt inom finanssektorn och
specifikt inom trading. Carl Andersson har de senaste åren arbetat som konsult till flera kapitalförvaltare med
utvärdering och rekrytering av förvaltare och algoritmer. Tidigare har han bland annat arbetat inom Saxo Bank i
Danmark, Schneider Trading och CTC i London.
Carl Andersson efterträder Ole Helland som varit VD för bolaget sedan oktober 2018. I samband med att företaget nu
går in i en ny fas har styrelsen beslutat att ersätta Ole Helland på posten som VD. Ole lämnar sin position med omedelbar
verkan.
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Ägarstruktur
Tabellen nedan åskådliggör bolagets aktieägare som per den 30:e juni 2020 innehade 5% eller mer av kapitalet. Totalt
antal aktier uppgår till 33 055 785 (20 312 529) stycken.
Namn
Prioritet Capital AB
Lars Eriksson
Baldzby ApS
Thomas Erik Frithiof Holmgren

Kapital (%)
11,09
8,10
7,10
5,75

Röster (%)
11,09
8,10
7,10
5,75

Närståendetransaktioner
Under räkenskapsåret 2019-07-01 – 2020-06-30 har ett antal närståendetransaktioner ägt rum, vilka framgår nedan:
•

Johan Olsson (Styrelseordförande) har via Business-Remedy Associates Sweden AB, fakturerat FXI 200
KSEK, ex moms för arbete utöver ordinarie styrelsearbete kopplat till bolagets optionsprogram.

•

Hans Forsberg (Styrelseledamot) har via Huvudkontoret Kornet AB, fakturerat FXI 100 KSEK, ex moms för
arbete utöver ordinarie styrelsearbete kopplat till bolagets optionsprogram.

•

Jonas Hagberg (Styrelseledamot) har via Torsion Invest AB, fakturerat FXI 226 KSEK, ex moms för arbete
utöver ordinarie styrelsearbete kopplat till den operativa driften i bolaget.

•

Jonas Hagberg (Styrelseledamot) har via TeQflo Malmö AB fakturerat FXI 1 022 KSEK, ex moms avseende
konsultationer, hostingtjänster och lokalhyra.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Styrelsen har vid sitt antagande om fortsatt drift gjort bedömningen att det finns goda möjligheter att attrahera kapital
och erbjuda förvaltning med handelsmjukvaran ”Genova FX”. En verifierad historisk prestanda är ett vanligt krav som
ställs på den finansiella marknaden och FXI har nu mer än nio års verifierad historik. Företaget har vidare utfört
marknadsanalyser som visar på att det finns ett stort intresse för den alternativa investeringsform som en fond innebär
för kvalificerade investerare. Det finns dock en risk att verksamheten och intäkterna inte kommer igång som planerat
om pandemin som för tillfälligt råder inte avtar men det finns eget kapital och likviditet att driva företaget framåt som
sträcker sig längre än FY21.
En försvagning av Euro i förhållande till kronor innebär risk för direkta valutakursförluster för bolaget eftersom handeln
sker med euro som basvaluta.
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Förändring av eget kapital
Värdena angivna i SEK

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Aktiekapital
5 078 132

Balanserat
resultat
9 801 057

Årets resultat
-3 209 237

Totalt
11 669 952

-3 209 237

3 209 237

0

-6 915 713
-6 915 713

27 197 752
96 665
-670 886
-6 915 713
31 377 770

Ingående balans 2019-07-01
Disposition enligt beslut av årets
årsstämma:
Transaktioner med ägare:
Nyemission
Optionsprogram
Emissionskostnader
Årets resultat
Utgående balans 2020-06-30

3 185 814

24 011 938
96 665
-670 886

8 263 946

30 029 537

Flerårsöversikt
Värdena angivna i KSEK

Resultat efter finansiella poster
Avkasting på eget kapital (%)
Balansomslutning
Soliditet (%)
Resultat av valutahandel

2019/20
-6 915
NEG
32 781
96
0

2018/19
-3 209
NEG
12 300
95
0

2017/18
-3 014
NEG
6 234
36
6

2016/17
-2 261
NEG
8 162
65
12

2015/16
-1 138
NEG
7 291
17
11

Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att det balanserade resultatet (SEK):
Balanserat resultat
Årets resultat
disponeras så att i ny räkning överförs

30 029 537
-6 915 713
23 113 824
23 113 824
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Resultaträkning
Värdena angivna i SEK

Not
RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER
RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

2

3
4

Avskrivningar
RÖRELSERESULTAT
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Resultat av valutahandel
Räntekostnader och liknande resultatposter
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
RESULTAT FÖRE SKATT
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT

5
6

7

2019-07-01
2020-06-30

2018-07-01
2019-06-30

-888 664
1
-888 663

-1
0
-1

-191 390
-2 246 277
-2 740 322
-5 177 989

0
-1 626 920
-1 140 178
-2 767 098

-627 972
-6 694 623

-640 357
-3 407 456

0
-221 090
-6 915 713

-8
198 227
-3 209 237

-6 915 713
0
-6 915 713

-3 209 237
0
-3 209 237
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Balansräkning
Värdena angivna i SEK

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Dataprogram
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Not

2020-06-30

2019-06-30

8

3 149 905

3 746 149

9

33 762

65 490

10

19 345 326
22 528 993

0
3 811 639

11
12

433 423
60 000
493 423

840 052
60 000
900 052

13

7 058 350
2 700 378
10 252 151

0
7 588 122
8 488 174

32 781 145

12 299 814

8 263 946
8 263 946

5 078 132
5 078 132

30 029 536
-6 915 713
23 113 824
31 377 770

9 801 057
-3 209 237
6 591 820
11 669 952

9
9

9
9

0
0
1 403 366
1 403 366

0
0
629 853
629 853

32 781 145

12 299 814

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

14

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15

16
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Kassaflödesanalys
Värdena angivna i SEK

Not
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar

2019-07-01
2020-06-30

2018-07-01
2019-06-30

-6 694 623

-3 407 455

627 972
-6 066 651

640 357
-2 767 098

0

-8

Resultat av valutahandel
Erlags ränta och valutaförluster på omräkning av valutakonton till
balansdagens kurs
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital

-221 090

198 227

-6 287 741

-2 568 879

Förändring i rörelsekapital
Förändring i rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

406 629
773 512
-5 107 599

-457 096
-564 891
-3 590 866

-26 307 199
-26 307 199

0
0

Finansieringsverksamhet
Inbetalningar i samband med nyemission
Upptagna lån
Aktieägartillskott
Utbetalningar av emissionskostnader
Kassaflöde från finansieringsverksamhet

27 197 752
0
0
-670 886
26 526 865

12 886 219
-2 311 050

Likvida medel vid årets början
Årets kassaflöde
Likvida medel vid åtets slut

7 588 311
-4 887 933
2 700 378

1 339 967
6 248 344
7 588 311

Investeringsverksamhet
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar
Kassaflöde från investeringsverksamhet

-735 959
9 839 210
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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).
Värderingsprinciper
• Finansiella placeringar som är omsättningstillgångar värderas till det lägsta värdet av anskaffningsvärde och
verkligt värde.
Intäktsredovisning
• Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits, alternativt kommer erhållas och redovisas i den
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöra bolaget.
Anläggningstillgångar
• Finansiella anläggningstillgångar som utgörs av fondplaceringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde
och verkligt värde.
• Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
• Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
• Följande avskrivningsprocent tillämpas:
o Immateriella anläggningstillgångar 10%
o Materiella anläggningstillgångar 20%
Låneutgifter
• De låneutgifter som uppkommer då bolaget lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period de
uppstår.
Finansiella instrument
• Om verkligt värde understiger anskaffningsvärde redovisas instrumenten till verkligt värde.
• 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 samtliga risker och förmåner som är förknippade med
äganderätten.
• Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
Aktierelaterade ersättningar
• 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.
Lån 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 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.
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Inkomstskatter
• Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt och redovisas i resultaträkningen utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital, varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget
kapital.
• 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.
Emissionskostnader
• Kostnader i samband med nyemission och införskaffandet av nytt kapital redovisas direkt mot det egna
kapitalet.
• Dessa särredovisas i kassaflöden.
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 men ses över regelbundet.
•

Enligt bolagets ledning är väsentliga bedömningar avseende tillämpade redovisningsprinciper samt källor till
osäkerhet i uppskattningar främst relaterade till avskrivning av immateriella anläggningstillgångar.

•

Bolagets ledning har gjort bedömningen att uppskjuten skatt på det ackumulerade skattemässiga underskottet
inte ska redovisas som tillgång (se Not-6).

Not 2 - Nettoomsättning
Realiserat valutaresultat avseende omsättningstillgångar
Värde av orealiserat valutaresultat avseende omsättningstillgångar
Resultat av justering värde finansiell anläggningstillgång

2019-07-01
2020-06-30
2 308 629
-2 542 618
-654 674
-888 663

2018-07-01
2019-06-30
0
0
0
0

2019-07-01
2020-06-30
207 150
240 000
60 058
1 282 014
457 055
2 246 277

2018-07-01
2019-06-30
220 000
385 000
27 801
521 408
472 711
1 626 920

2019-07-01
2020-06-30
2
0
2

2018-07-01
2019-06-30
1
0
1

Not 3 - Övriga externa kostnader
Revisionsuppdraget
Spotlight
Lokalhyra
Konsultarvoden
Övriga kostnader
Summa övriga externa kostnader

Not 4 - Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
Män
Kvinnor
Summa antal anställda

FX International Aktiebolag (publ)
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Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
Tantiem till styrelse och verkställande direktör ingår
med
Optionsprogram
Summa löner och andra ersättningar
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2019-07-01
2020-06-30
Löner och
andra
Sociala
ersättningar kostnader
1 309 128
348 084
290 000
69 918
0
96 665
1 695 793

2018-07-01
2019-06-30
Löner och
andra
Sociala
ersättningar kostnader
795 946
250 088
0
0

0
380 308
798 311

0
0
795 946

0
0
250 088

Till verkställande direktör utgår vid uppsägning från bolagets sida ersättning motsvarande 3 månadslöner.

Pensions- och övriga sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör
Särskild löneskatt pensionskostnader
Summa pensions-och övriga sociala kostnader

Utestående pensionsförpliktelser
Utestående pensionsförpliktelser till styrelse och verkställande direktör
Summa utestående pensionsförpliktelser till styrelse och verkställande
direktör
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel män i styrelsen
Andel män bland övriga ledande befattningshavare

Not 5 - Resultat av valutahandel
Resultat av valutahandel
Summa övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Not 6 - Räntekostnader och liknande resultatposter
Valutakursförluster
Räntekostnader
Summa räntekostnader och liknande resultatposter

2019-07-01
2020-06-30
44 600
10 820
55 420

2018-07-01
2019-06-30
18 000
4 367
22 367

2019-07-01
2020-06-30
0
0

2018-07-01
2019-06-30
0
0

2019-07-01
2020-06-30
100,00 %
100,00 %

2018-07-01
2019-06-30
100,00 %
100,00 %

2019-07-01
2020-06-30
0
0

2018-07-01
2019-06-30
-8
-8

2019-07-01
2020-06-30
-221 090
0
-221 090

2018-07-01
2019-06-30
-37 395
235 622
198 227
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Not 7 - Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Summa redovisad skatt
Genomsnittlig effektiv skattesats
Avstämning av effektiv skattesats
Redovisat resultat före skatt
Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (21,4%)
Skatteeffekt av:
Avskrivning av förvärv system fusion
Övriga ej avdragsgilla kostnader
Förändring av underskottsavdrag
Redovisad skatt
Effektiv skattesats

16 (20)

2019-07-01
2020-06-30
0
0

2018-07-01
2019-06-30
0
0

-

-

-6 915 713
-1 479 963

-3 209 237
-686 777

114 088
2 496
1 363 379
0
-

114 088
1 081
571 608
0
-

Bolaget har skattemässiga underskott från tidigare år. Någon uppskjuten skattefordran har inte redovisats.

Not 8 - Dataprogram

2019-07-01
2020-06-30
5 104 869
5 104 869
-1 358 719
-596 244
-1 954 963
3 149 905

2018-07-01
2019-06-30
5 104 869
5 104 869
-752 114
-606 605
-1 358 719
3 746 150

2019-07-01
2020-06-30
169 699
169 699
-104 209
-31 728
-135 937
33 762

2018-07-01
2019-06-30
169 699
169 699
-70 457
-33 752
-104 209
65 490

Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Utgående värdejustering

2019-07-01
2020-06-30
0
20 000 000
20 000 000

2018-07-01
2019-06-30
0
0
0

Ingående värdejustering
årets värdejustering
Utgående ackumulerade värdejusteringar
Utgående redovisat värde

0
-654 674
-654 674
19 345 326

0
0
0
0

Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 9 - Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 10 - Andra långfristiga värdepappersinnehav
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Not 11 - Övriga fordringar
Skattekonto
Fordran moms
Fordran på Valor Global FX Fond
Interimsfordringar - Övriga
Summa övriga fordringar

Not 12 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Interimsfordringar - Spotlight
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 13 - Kortfristiga placeringar
Ingående anskaffningsvärde
Värde av realiserat resultat
Värde av orealiserat resultat
Utgående värde av kortfristig placering
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2019-07-01
2020-06-30
33
200 721
117 557
115 112
433 423

2018-07-01
2019-06-30
31 446
91 049
117 557
600 000
840 052

2019-07-01
2020-06-30
60 000
60 000

2018-07-01
2019-06-30
60 000
60 000

2019-07-01
2020-06-30
7 332 876
2 268 512
-2 542 618
7 058 350

2018-07-01
2019-06-30
0
0
0
0

Not 14 - Aktiekapital
Bolaget har under året genomfört ett antal optionsprogram, vilket medfört förändring av både aktiekapital och antal
aktier. Antal aktier uppgick per den 30:e juni 2020 till 33 055 785 (20 312 529) stycken med ett kvotvärde om 0,25
SEK.

Not 15 - Långfristiga skulder
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

Not 16 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna personalkostnader
Upplupna konsultarvoden
Upplupna revisionsarvoden
Övriga upplupna kostnader
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 17 - Ställda säkerheter
Ställda säkerheter

Not 18 - Eventualförpliktelser
Eventualförpliktelser

2019-07-01
2020-06-30
9
9

2018-07-01
2019-06-30
9
9

2019-07-01
2020-06-30
802 166
317 400
150 000
133 800
1 403 366

2018-07-01
2019-06-30
453 340
45 794
72 850
57 869
629 853

2019-07-01
2020-06-30
Förekommer ej

2018-07-01
2019-06-30
Förekommer ej

2019-07-01
2020-06-30
Förekommer ej

2018-07-01
2019-06-30
Förekommer ej
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Not 19 – Operationella leasingavtal
Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal
Framtida minimileasingsavgifter avseende ej uppsägningsbara
operationella leasingavtal:
Ska betalas inom 1 år
Ska betalas inom 1-5 år
Ska betalas senare än 5 år
Summa operationella leasingavtal

2019-07-01
2020-06-30
0

2018-07-01
2019-06-30
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Not 20 - Optionsprogram

Tilldelade under perioden
Förverkade under perioden
Inlösta under perioden
Förfallna under perioden
Utestående 30 juni 2020
Inlösningsbara 30 juni 2020

2019-07-01
2020-06-30
Genomsnittligt
lösenpris i kr
per option
0,04
1,03
0,87
0,87

2019-07-01
2018-07-01
2020-06-30
2019-06-30
Optioner * Genomsnittligt
lösenpris i kr
per option
2 500 000
0
0
-200 000
0
0
2 300 000
0
2 300 000
0

2018-07-01
2019-06-30
Optioner *
0
0
0
0
0
0

I samband med bolagsstämman 2019-10-17 beslutades om ett incitamentprogram med 12 månaders löptid fördelat på
500 000 optioner till VD och totalt 2 000 000 optioner till styrelsen. Optionernas villkor är lösen på 2 SEK och erhålls
vederlagsfritt.
* Det vägda genomsnittliga verkliga värdet för optioner som tilldelats under perioden har fastställts med hjälp av
Black-Scholesmetoden.

Not 21 – Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Styrelsen i FX International AB utser ny ordinarie VD (2020-07-22)
Styrelsen i FX International AB har utsett Sofie Danielsson till ny VD i bolaget och hon tillträder tjänsten den 21:e juli
2020. Sofie Danielsson efterträder därmed Carl Andersson som varit TF VD för bolaget sedan 15:e Juni 2020.
Sofie har en lång erfarenhet av Corporate Finance och affärsutveckling och kommer från United Commercial Credit
Union K/S i Danmark där hon varit VD sedan 2013. Sofies aktuella kunskaper inom branschen, utbildning och bakgrund
inom marknadsföring samt försäljning kommer väl till pass för bolaget som står inför att kraftigt öka sitt kommersiella
fokus.
FXI informerar om ny strategisk inriktning för placering av eget kapital (2020-07-23)
FX International AB informerade den 23:e juli om att bolaget kommer fokuserar sin investering på den AI drivna fonden
på Malta, Valor Global FX och den egenutvecklade AI förvaltade handelsstrategin Genova FX. Bolaget avslutar därmed
VALORs Managed Account för att säkerställa kapital för fortsatt utveckling.
FXI rapporterar utfall för Valor Global FX Fund under maj och juni månad (2020-07-23)
Valor Global FX, FX International AB (publ.) fond på Malta rapporterar att NAV-kursen, som FX International AB
förväntade sig, initialt är ned med cirka -3,27%.
Valor Global FX har som väntat haft en inledande period som är negativ och är under maj ner med ca -2,75% och under
juni ca -0,53%. Detta förklaras till största delen av de initiala kostnaderna för uppstarten av fonden och att de
återkommande kostnaderna tas direkt från det befintliga investerade kapitalet.
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Ny insättning av kapital till fond (2020-08-17)
Den 17:e augusti informerades det om att Valor Global FX mottagit kapital från en ny extern professionell investerare
på totalt 100.000 Euro. Pengarna har verifierats och genomgår nu sedvanlig prövning och kommer sedan tillföras det
totala kapitalet i fonden.
FXI rapporterar utfall för Valor Global FX Fund under juli månad (2020-08-18)
Valor Global FX, FX International AB (publ.) fond på Malta rapporterar att NAV-kursen, som FX International AB
förväntade sig, initialt fortsatt ner med cirka -2,62%. Handeln visa dock positiva siffror och anledningen till tappet är
främst avgifter och växlingskurser.
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Årsredovisning
Malmö, den 14:e september 2020
FX International Aktiebolag (publ.)
Styrelsen och verkställande direktör
Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att årsredovisningen ger en rättvisande översikt av Bolagets
verksamhet.

Johan Olsson, Styrelseordförande

Jonas Hagberg, Styrelseledamot

Hans Forsberg, Styrelseledamot

Mårten Aldén, Styrelseledamot

Michal Kliman, Styrelseledamot

Sofie Danielsson, Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse som avviker från standardutformningen har lämnats 2020-09-14
Ernst & Young AB

Niklas Paulsson, Auktoriserad revisor

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 år räkenskapsåret 2019-07-01 – 202006-30. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 3-20 i
dokumentet med årsredovisningen.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av FX International ABs finansiella
ställning per den 30 juni 2020 och av dess finansiella resultat
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 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.

inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 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 förväntas 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 felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder 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 oegentligheter 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 omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten 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 verkställande 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 årsredovisningen
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 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.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 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 förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt 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.
Annan information än årsredovisningen och
koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för den andra informationen. Den andra informationen består
av sidan 3 i dokumentet som innehåller årsredovisningen.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande
avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och
överväga om informationen i väsentlig utsträckning är
oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt

·

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande 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.

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 förvaltning av FX International AB för år räkenskapsåret 2019-07-01
– 2020-06-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen.
Som en följd av de förhållanden som beskrivs i avsnittet Grund
för uttalanden avstyrker vi att bolagsstämman beviljar
styrelsens ledamöter Johan Olsson, Jonas Hagberg och Hans
Forsberg ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Vi tillstyrker att
bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter Mårten Aldén
och Michal Kliman samt verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Som framgår av avsnittet Närståendetransaktioner i
årsredovisningens förvaltningsberättelse (sidan 8) har tre av
styrelsens ledamöter via sina respektive bolag fakturerat totalt
526 KSEK för arbete utöver ordinarie styrelsearbete. Dessa
tillkommande ersättningar är inte beslutade av bolagsstämma
eller styrelse. Förekomsten av närståendetransaktioner som
inte är behörigen beslutade innebär inte i sig att bolaget har
lidit ekonomisk skada. Det kan inte uteslutas att ekonomisk
skada eller risk för skada föreligger då avsaknaden av behöriga
beslut medfört att det inte på rimliga grunder har kunnat
säkerställas att utgifterna medfört motsvarande nytta för
bolaget. För att ge bolaget mer tid att slutligt utreda och
fastställa ansvarsfrågan rekommenderar vi bolagsstämman att
avstyrka ovan nämnda styrelseledamöters ansvarsfrihet.
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.

medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras
i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen
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 väsentligt avseende:
·

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse 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 räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen 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 14 september 2020
Ernst & Young AB

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 dispositioner 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.

Niklas Paulsson
Auktoriserad revisor

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,
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