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Allmänt om verksamheten
Plexians verksamhet är att erbjuda tjänster och produkter som ökar lojaliteten via analys av kundernas omvärld och agerande. Bolaget ska vidare utveckla och tillhandahålla administrativa tjänster. Bolaget har utvecklat plattformen Edge som möjliggör för företag
att nå konsumenter med relevanta och personifierade erbjudanden med hjälp av Edge appen och tillhörande Visa pre-paid kort.
Utvecklingen av Edge har fortskridit under året och pilotlanseringen är genomförd. Den publika utrullningen inleds under början av
2021 på Fitness24Sevens tre anläggningar i Kristianstad och Hässleholm. Den stora lanseringen kommer att inledas strax därefter
och omfattar samtliga medlemmar och anläggningar för Fitness24Seven i Sverige.
Parallellt med produktutvecklingen har bolaget fortsatt dialog med nya handlare som ska förse Edge-plattformen med relevanta
erbjudanden. Arbetet med att knyta nya handlare till Bolaget fortgår kontinuerligt och antalet kontrakterade handlare som ser fram
emot att samarbeta med Plexian ökar för varje dag.
Bolaget har sitt säte i Malmö och dess huvudägare är Plexian Tech Holding AB. Huvudägaren har lämnat en kapitaltäckningsgaranti
för Bolagets räkning som löper till och med 2021-12-31. Innebörden av kapitaltäckningsgarantin är att utestående lån från Plexian
Tech Holding AB konverteras till aktier om Plexian styrelse väljer att ta kapitaltäckningsgarantin i anspråk.
Bolaget är ett så kallat avstämningsbolag och dess aktier finns registrerade hos Euroclear.

Väsentliga händelser under verksamhetsåret
Bolaget har sedan tidigare tecknat ett 5 årsavtal med Fitness24seven som innebär att Plexian skall erbjuda Plexian Edge till samtliga
deras drygt 300 000 medlemmar. Plattformen Edge ger medlemmarna tillgång till träningsanläggningen samtidigt som de erhåller
en Cashback när de använder sitt Visa kort för att betala de exklusiva erbjudanden som Edge användare erhåller.
2020 har varit ett år med ständigt nya utmaningar i spår av pandemin. Planen som sattes för ett år sedan, innan utgången av 2019,
var att lansera affären med Fitness24Seven under april-2020 och sedan notera bolaget under maj-2020 med hjälp av en fondkommissionär. Tyvärr fick pandemin den direkta konsekvensen att vi blev tvungna att göra om vår lanseringsplan som i sin tur gjorde att
även noteringen sköts upp.
I somras bytte vi finansiell rådgivare till Eminova Partners och därmed även marknadsplats för notering till Nasdaq First North
Growth Market, vilket vi menar är en bättre marknad för bolaget. En process om att notera bolaget initierades i slutet på augusti
för att om ett par veckor sedan pausas igen då vår styrelseordförande Hans Pihl tyvärr var tvungen att avgå på grund av personliga
skäl. Strax efter detta lämnade Sven Estwall sin styrelsepost då han hade uppdrag som inte längre gick att kombinera med hans
åtagande i Plexian.
På en extra Bolagsstämma i december valdes de nya ledamöterna Stefan Alexandersson, Daniel Ekberger och Per-Ola Rosenqvist
in i Styrelsen.
I samband med att Per-Ola tillträde så ersatte han också Hans Pihl som ordförande. Per-Ola har en lång bakgrund inom svensk industri och har under senare år investerat och arbetat med flera framgångsrika start-ups. Han är styrelseledamot i flera noterade bolag,
och dessutom i SME Sweden (föreningen för listade tillväxtbolag) samt inte minst en långsiktig aktieägare i Plexian.
Under året har ett flertal nyemissioner genomförts vilka totalt medfört ett kapitaltillskott på drygt 23,7 Mkr. Det tillförda kapitalet har
använts för att utveckla Edge och förbereda för lanseringen av samarbetet med Fitness24Seven. Bolaget har också via sin fondkommissionär i december 2020 och januari 2021 tecknat så kallade Föremissionslån som tillsammans med den genomförda emissionen
i december förser Bolaget med tillräckliga medel fram till den planerade noteringen i april 2021.
Efter ett år som var utmanande på många sätt ser vi nu att en viss form av stabilitet börjar återvända. Fokus är återigen på ett högt
utvecklingstempo varvid vi ser fram emot en händelsefylld period där vi har goda förutsättningar att lägga en gedigen stomme för
de milstolpar vi arbetar mot under 2021. Det råder dock fortfarande stort osäkerhet kring utvecklingen av Covid-19 pandemin vilken
skulle kunna få fortsatt påverkan på lanseringen av Plexian Edge, noteringsprocessen och Bolagets verksamhet i stort.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Lanseringen av Edge har påbörjats 2021 då Bolaget samtidigt börjar generera intäkter. Utrullningen sker sedan successivt och vi
räknar med att en stor del av medlemmarna hos Fitness24Seven har aktiverat Edge inom en 6 månaders period. Bolaget planerar
också för minst ett nytt partnersamarbete under året.
I januari 2021 genomfördes en extra Bolagsstämma där beslut togs att genomföra en sammanslagning av aktierna, besluta om en
företrädesemission samt incitamentsprogram till Styrelsen och anställda i Bolaget. Styrelsen har även beslutat att genomföra en
riktad kvittningsemission för att lätta balansräkningen ytterligare.
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Avsikten med noteringen och de planerade emissionerna är att förse Bolaget med tillräcklig likviditet och kapital för 2021. Det planerade emissionsbeloppet i samband med noteringen är 40 mkr varav 10,6 mkr erhålls som föremissionslån. Att notera Bolaget är
Styrelsens huvudspår men parallellt arbetar Styrelsen kontinuerligt med att säkerställa verksamhetens behov av finansiering utifrån
olika scenarier, inklusive utvecklingen av Covid-19, partnerskap och extern finansiering.
Bolaget har en uppskjuten skattefordran uppgående till 9,2 mkr som ej redovisats i Balansräkningen.

2017-04
Ekonomisk översikt, tkr

2020

2019

2018

2017-12

-13 294

-16 151

-10 826

-2 609

Balansomslutning

24 359

11 711

6 523

2 619

Soliditet %

47,5%

24,3%

14,0%

86,0%

Resultat efter finansnetto

Definitioner: se not 15

Förslag till behandling av förlust
Fritt eget kapital enligt balansräkningen:
Överkursfond

54 613 014

Balanserat resultat

-50 538 258

Årets resultat

-13 294 221

Summa

-9 219 465

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten, -9 219 465 kr, överförs i ny räkning.
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

2 556

2 172

729

-

3 285

2 172

2, 3

-9 513

-12 330

Personalkostnader

4

-6 609

-5 527

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

5

-452

-464

0

-15

-13 289

-16 165

-

14

-5

-

Resultat efter finansiella poster

-13 294

-16 151

Resultat före skatt

-13 294

-16 151

Skatt på årets resultat

-

-

-13 294

-16 151

Belopp i tkr

Not

Intäkter
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Årets resultat
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Belopp i tkr

Not

2020-12-31

2019-12-31

Utvecklingsarbeten och liknande rättigheter

6

605

820

Pågående utvecklingsarbeten och liknande rättigheter

7

18 110

7 756

Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter

8

431

647

19 146

9 222

71

93

71

93

25

25

Andra finansiella fordringar

500

500

Summa finansiella anläggningstillgångar

525

525

19 742

9 840

Handelsvaror

299

-

Summa varulager m.m.

299

-

27

555

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

460

456

Summa kortfristiga fordringar

487

1 011

Kassa och bank

3 831

860

Summa omsättningstillgångar

4 617

1 871

24 359

11 711

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för:

Summa immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
9

Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
10

Andelar i koncernföretag

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar

Summa tillgångar
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Belopp i tkr

Not

2020-12-31

2019-12-31

Aktiekapital

666

597

Ej registrerat aktiekapital

970

41

Fond för utvecklingsutgifter

19 147

7 756

Summa bundet eget kapital

20 783

8 394

54 613

32 020

Balanserat resultat

-50 538

-21 415

Årets resultat

-13 294

-16 151

-9 219

-5 546

11 564

2 848

Leverantörsskulder

3 894

3 828

Skulder till koncernföretag

4 433

2 416

430

-

Övriga skulder

1 555

432

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 483

2 187

Summa kortfristiga skulder

12 795

8 863

Summa eget kapital och skulder

24 359

11 711

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Överkursfond

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder

Aktuella Skatteskulder
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Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Fond för utvecklingsutgifter

Ej registrerat
aktiekapital

Överkursfond

Övrigt fritt
eget kapital

Summa eget
kapital

534

-

26

13 769

-13 385

944

63

-

15

18 251

-

18 329

Emissionskostnader

-

-

-

-

-475

-475

Fond för utvecklingskostnader

-

7 756

-

-

-7 756

0

Teckningsoptioner

-

-

-

-

201

201

Årets resultat

-

-

-

-

-16 151

-16 151

597

7 756

41

32 020

-37 566

2 848

69

-

929

22 593

-

23 591

Emissionskostnader

-

-

-

-

-1 815

-1 815

Fond för utvecklingskostnader

-

11 391

-

-

-11 391

0

Teckningsoptioner

-

-

-

-

117

117

Optionsvärde - föremissionslån

-

-

-

-

116

116

Årets resultat

-

-

-

-

-13 294

-13 294

666

19 147

970

54 613

-63 832

11 564

Eget kapital 2019-01-01
Nyemission

Eget kapital 2019-12-31
Nyemission

Eget kapital 2020-12-31
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Belopp i tkr om inget annat anges
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.
Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Immateriella tillgångar
Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:
- Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas eller säljas.
- Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den.
- Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.
- Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar.
- Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller
sälja den immateriella anläggningstillgången.
- De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång utgörs av samtliga direkt hänförbara utgifter (t.ex.
material och löner). Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar som förvärvats är redovisade till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Utgifter för internt genererad goodwill och varumärken redovisas i resultaträkningen som kostnad
när de uppkommer.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod med start från färdigställande. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av
tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.
									Nyttjandeperiod
Inventarier, verktyg och installationer 						
5 år

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan
indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.

Leasing
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Leasingavgifterna enligt operationell leasingavtal, inklusive, förhöjd
förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och
rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som
finansiella poster.
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Ersättningar till anställda
Avgiftsbestämda planer
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld. Kostnaden för avgiftsbestämda planer redovisas som en del av anskaffningsvärdet för en tillgång, t.ex. utvecklingsarbeten om den är direkt hänförlig till
tillgångens iordningställande.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande
räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner
eller händelser. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den
utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Lager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktas. Anskaffningsvärdet har beräknats enligt först in först ut principen. I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att
bringa varorna till dess plats.

Koncernuppgifter
Plexian Tech Holding AB, org nr 559005-9746, är moderbolag till Plexian AB (publ), org nr 559109-0559, och äger cirka 65% av
bolaget. Plexian Tech Holding AB ägs i sin tur av Karman i Malmö Invest AB, org nr 556761-8268, till 94,8%.
Med hänvisning till Årsredovisningslagen 7 Kap 3 § upprättas ingen koncernredovisning.

| Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

Revisionsuppdrag

83

51

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

48

259

131

310

PwC

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga uppgifter som det

ankommer på företagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana arbetsuppgifter.

| Not 3 Inköp av tjänster från koncernbolag

Inköp av tjänster från koncernbolag

Summa
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

2 024

2 518

2 024

2 518
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

6

5

83%

100%

2020-12-31

2019-12-31

Andel kvinnor

Andel kvinnor

25%

25%

0%

0%

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

995

730

(-)

(-)

3 510

2 453

(-)

(-)

Summa

4 505

3 183

Sociala kostnader

1 723

1 828

(286)

(579)

Medelantalet anställda
Sverige
Varav män

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar
Könsfördelning i företagsledningen
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelse och VD
(varav tantiem o.d.)

Övriga anställda
(varav tantiem o.d.)

(varav pensionskostnader)

Av företagets pensionskostnader avser 232 (182) gruppen Styrelse och VD.

Avgångsvederlag

Bolagets VD har en uppsägningstid på sex månader från bolagets sida och sex månader från VD:s sida. Vid uppsägning från Bolagets sida utgår utöver ersättningen under uppsägningstiden ytterligare sex månadslöner i ersättning.

| Not 5 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och likn.
Inventarier, verktyg och installationer
Koncessioner, patent, licenser, varumärken

Summa
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

-215

-230

-22

-10

-215

-224

-452

-464
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| Not 6 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

Vid årets början

1 072

1 072

Nyanskaffningar

-

-

Omklassificeringar

-

-

1 072

1 072

Vid årets början

-252

-23

Årets avskrivning enligt plan

-215

-229

Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan

-467

-252

Redovisat värde vid periodens slut

605

820

Ackumulerade anskaffningsvärden

Summa ackumulerade anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar enligt plan

| Not 7 Pågående utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

Vid årets början

7 756

-

Nyanskaffningar

10 354

7 756

18 110

7 756

Ackumulerade anskaffningsvärden

Redovisat värde vid periodens slut

| Not 8 Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter
2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

Vid årets början

1 076

1 076

Nyanskaffningar

-

-

1 076

1 076

Vid årets början

-429

-205

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

-215

-224

Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan

-645

-429

Redovisat värde vid periodens slut

431

647

Ackumulerade anskaffningsvärden

Summa ackumulerade anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

112

45

-

67

112

112

Vid årets början

-19

-9

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

-22

-10

Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan

-41

-19

Redovisat värde vid periodens slut

71

93

2020-12-31

2019-12-31

Vid årets början

25

25

Redovisat värde vid periodens slut

25

25

2020-12-31

2019-12-31

Vid årets början
Investeringar
Redovisat värde vid periodens slut
Ackumulerade avskrivningar enligt plan

| Not 10 Andelar i koncernföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden

Dotterföretag/Org nr/Säte
Plexian UAB/304711056/Litauen

Antal andelar

Andel i %

Redovisat värde

Redovisat värde

100

100%

25

25

25

25

Redovisat värde vid periodens slut

| Not 11 Antal aktier
Antalet aktier uppgår till 9 986 966 (597 295) st och har kvotvärdet 0,067 kr. Utöver dessa finns 14 552 434 (41 134) aktier som ej
registrerat aktiekapital och med kvotvärdet 0,067 (1) kr.

| Not 12 Resultatdisposition
2020-12-31

2019-12-31

54 613 014

32 019 783

Balanserat resultat

-50 538 258

-21 415 135

Årets resultat

-13 294 221

-16 150 654

Kronor

-9 219 465

-5 546 006

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten, -9 219 465 kr, överförs i ny räkning.
Överkursfond
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| Not 13 Eventualförpliktelser

Plexian | Noter

2020-12-31

2019-12-31

Ställda säkerheter

500

500

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

| Not 14 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
I januari beslutade en extra bolagsstämma att; genomföra företrädesemission i form av aktier om maximalt 2 279 218 aktier,
innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 151 947,82 kronor; genomföra en aktiesammanslagning 5:1; ändra bolagsordningen samt upprätta ett incitamentsprogram för Styrelsen, Management och anställda i Bolaget. Styrelsen har också beslutat
att genomföra en riktad kvittningsemission för att ytterligare lätta balansräkningen. Vid årsredovisningens undertecknande har
sammanlagt 4,4 Mkr tecknats i emissionerna under 2021 samt totalt 10,6 Mkr erhållits i föremissionslån. Stefan Alexandersson och
David Ekberger har också lämnat styrelsen på egen begäran. Som ersättare har på en extra bolagsstämma den 2 februari 2021
Staffan Mattson och Per-Olov Carlsson valts in som ledamöter.
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| Not 15 Nyckeltalsdefinitioner

Plexian | Noter/Underskrifter

Rörelsemarginal: Rörelseresultat/Nettoomsättning
Balansomslutning: Totala tillgångar
Soliditet: Totalt eget kapital/Totala tillgångar

| Underskrifter
Malmö 2021-02-04

Per-Ola Rosenqvist								Cecilia Wallersköld
Ordförande									Ledamot

Per-Olov Carlsson								Staffan Mattson
Ledamot										Verkställande direktör och ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår underskrift
PricewaterhouseCoopers AB

Mattias Lamme
Auktoriserad revisor
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Deltagare
PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556067-4276 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-02-09 13:56:22 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: MATTIAS LAMME

Datum

Mattias Lamme
Auktoriserad revisor
mattias.lamme@pwc.com
+46 (0)709 292754
19710827-3017
Leveranskanal: E-post

PLEXIAN AB (PUBL) 559109-0559 Sverige

Signerat med Svenskt BankID
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Namn returnerat från Svenskt BankID: STAFFAN MATTSON

Datum

Staffan Mattson
Verkställande direktör och ledamot
Staffan@plexian.se
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-02-04 08:31:21 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: PER-OLA HELMER
ROSENQVIST

Datum

Per-Ola Rosenqvist
Ordförande
p.o@ironblock.se
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID
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Namn returnerat från Svenskt BankID: Cecilia Maria Wallersköld

Datum

Cecilia Wallersköld
Ledamot
ceciliaw@momentzero.se
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-02-04 10:49:51 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: PER-OLOV FREDRIK
CARLSSON

Datum

Per-Olov Carlsson
Ledamot
perolovc@icloud.com
Leveranskanal: E-post
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Plexian AB (publ), org.nr 559109-0559

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Plexian AB (publ) för år 2020. Bolagets årsredovisning ingår på
sidorna 10-22 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Plexian AB (publ)s finansiella ställning per den 31 december 2020 och
av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Plexian AB (publ).

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
Plexian AB (publ) 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.

Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna 1-9. Det är
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.
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. Vid denna
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt 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.

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.
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Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 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.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Upplysning av särskild betydelse
Utan att det påverkar vårt uttalande vill vi fästa uppmärksamheten på att bolagets förmåga att fortsätta sin
verksamhet är beroende av att det i förvaltningsberättelsen angivna och pågående arbetet med kapitalisera och
därefter notera bolaget blir framgångsrikt.

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 för Plexian AB (publ) för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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 Plexian AB (publ) 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 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.
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. Den 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

•

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.
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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.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Malmö den dag som framgår av min underskrift
PricewaterhouseCoopers AB

Mattias Lamme
Auktoriserad revisor
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Deltagare
PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556067-4276 Sverige

Signerat med Svenskt BankID
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Namn returnerat från Svenskt BankID: MATTIAS LAMME

Datum

Mattias Lamme
Auktoriserad revisor
mattias.lamme@pwc.com
+46 (0)709 292754
19710827-3017
Leveranskanal: E-post
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