OMARBETAD HISTORISK FINANSIELL
INFORMATION
för
XP Chemistries AB
Org.nr. 559164-8869

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna omarbetad historisk finansiell information för räkenskapsåren
2018-07-05 - 2019-12-31 och 2020-01-01 - 2020-12-31
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RESULTATRÄKNING

2020-01-01
2020-12-31

2018-07-05
2019-12-31

0
0

0
0

Rörelseresultat

0

0

Resultat före skatt

0

0

0

0

0

0

Rörelsens kostnader
Personalkostnader

Skatt på årets resultat

Not
2

3

Årets resultat
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BALANSRÄKNING

2020-12-31

2019-12-31

50 000
50 000

50 000
50 000

0
0

0
0

Summa omsättningstillgångar

50 000

50 000

SUMMA TILLGÅNGAR

50 000

50 000

50 000
50 000

50 000
50 000

0
0
0

0
0
0

Summa eget kapital

50 000

50 000

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

50 000

50 000

TILLGÅNGAR

Not

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

4

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktiekapital
Nybildning 2018-07-05
Årets resultat

50 000

Belopp per 2019-12-31

50 000

Övrigt bundet
eget kapital

0

Övrigt fritt
eget kapital

0

Årets resultat
Belopp per 2020-12-31

50 000
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Summa fritt
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0
0

0
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0

0
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KASSAFLÖDESANALYS

2020-01-01
2020-12-31

2018-07-05
2019-12-31

0

0

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

0

0

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar

0

-50 000

Kassaflöde från den löpande verksamheten

0

-50 000

Finansieringsverksamheten
Årets nyemission

0

50 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

50 000

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början

0
0

0
0

Likvida medel vid årets slut

0

0

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat

Not
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NOTER
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper
Den omarbetade historiska finansiella informationen är upprättad i enlighet med Kommissionens delegerade Förordning
(EU) 2019/980, årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Den har upprättats
endast för att införlivas via hänvisning i bolagets tillväxtprospekt.
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför
inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för
lämnade rabatter.

Varuförsäljning
Försäljning av varor redovisas när företaget till köparen har överfört de väsentliga risker och förmåner som är förknippade
med ägandet, normalt när kunden har varorna i sin besittning.
Intäkter från försäljning av varor som inte har några betydande serviceförpliktelser redovisas vid levereras.
Tjänster
Intäkter från tjänster intäktsredovisas när tjänsterna tillhandahålls.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av.
Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Antal år
5
5

Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden
omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas årligen. Följande nyttjandeperioder
tillämpas:

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
Goodwill

Antal år
5
5
5

Aktivering av internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar
Aktiveringsmodellen
Samtliga utgifter som uppkommer under forskningsfasen kostnadsförs när de uppkommer. Samtliga utgifter som uppkommer
under utvecklingsfasen aktiveras när följande förutsättningar är uppfyllda; företagets avsikt är att färdigställa den
immateriella tillgången samt att använda eller sälja den och företaget har förutsättningar att använda eller sälja tillgången,
det är tekniskt möjligt för företaget att färdigställa den immateriella tillgången så att den kan användas eller säljas och det
finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja
tillgången, det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar
och företaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som är hänförliga till tillgången under dess utveckling.
I anskaffningsvärdet inkluderas personalkostnader uppkomna i arbetet med utvecklingsarbetet tillsammans med en lämplig
andel av relevanta omkostnader och lånekostnader.

Sida 6 av 8

XP Chemistries AB

Org.nr. 559164-8869

NOTER
Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärde.

Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när företaget blir part i det finansiella instrumentets avtalsmässiga
villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången upphör
eller regleras, eller när de risker och fördelar förknippade med tillgången överförs till annan part. Finansiella skulder tas bort
från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller upphör.
Kundfordringar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för befarade förluster. Leverantörsskulder och andra
icke-räntebärande skulder värderas till nominella belopp.
Leasing
Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med att äga
en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som
inte är ett finansiellt leasingavtal.

Leasetagare
Operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal redovisas som tillgång och skuld i balansräkningen. Tillgången
och skulden redovisas till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna, fastställda vid
leasingavtalets ingående. Leasingavgifterna fördelas på ränta och amortering av skulden enligt effektivräntemetoden.
Variabla avgifter redovisas som kostnad det räkenskapsår utgifterna uppkommer.
Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner
eller händelser.
Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller
skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Temporära skillnader beaktas ej i skillnader hänförliga till investeringar i
dotterföretag, filialer, intresseföretag eller joint venture om företaget kan styra tidpunkten för återföring av de temporära
skillnaderna och det inte är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid.
Skillnader som härrör från den första redovisningen av goodwill eller vid den första redovisningen av en tillgång eller skuld
såvida inte den hänförliga transaktionen är ett rörelseförvärv eller påverkar skatt eller redovisat resultat utgör inte heller
temporära skillnader.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning
det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.
Ersättningar till anställda
Avgifter för avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs löpande.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 2

Personal

2020

2018/2019

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget
betalda närvarotimmar relaterade till en normal
arbetstid.

Medelantal anställda har varit
varav kvinnor
varav män
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NOTER
Not 3

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

Not 4

2018/2019

0
0
0

0
0
0

Antal aktier

Kvotvärde per
aktie
1,00
1,00
1,00

Upplysningar om aktiekapital

Antal/värde vid nybildning 2018-07-05
Antal/värde per 2019-12-31
Antal/värde per 2020-12-31
Not 5

2020

50 000
50 000
50 000

Disposition av vinst eller förlust
Förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst
årets vinst

0
0
0

Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres
Not 6

0
0

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Den 7 april 2021 fick bolaget nya ägare i form av aktieägarna i Organofuel Sweden AB ("OFS") med vilket Bolaget ingick
ett rörelseöverlåtelseavtal innebärande förvärv av OFS kapsaicinverksamhet ("Rörelsen"). I anslutning till förvärvet av
Rörelsen tecknades även ett avtal om förvärv av den produktionsanläggning under uppförande som Rörelsen kommer
bedrivas i.
Bolaget genomförde den 10 maj 2021 en kvittningsemission vilket, före emissionskostnader, tillförde bolaget ett eget kapital
på 450 002,82 kr. Den 12 maj 2021 genomfördes en fondemission i syfte att möjliggöra en framtida börsnotering, vilket
innebar en ökning av aktiekapitalet till 500 000,20 kr. Arbetet med börsnoteringen har fortlöpt sedan dess och förväntas
genomföras under fjärde kvartalet 2021.

Sundsvall den dag som framgår av de digitala underskrifterna.
Armando Cordova
Ordförande

Jonas Hafrén

Samson Afewerki

Anna Svantes

Erik Nelsson
Verkställande direktör

Vår rapport har lämnats den dag som framgår av de digitala underskrifterna.
MOORE KLN AB
Ulf Lindesson
Auktoriserad revisor

David Sennerstam
Auktoriserad revisor
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RAPPORT FRÅN OBEROENDE REVISOR
Till styrelsen i XP Chemistries AB
Org.nr. 559164-8869
Rapport om den omarbetade historiska finansiella
informationen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av den omarbetade historiska finansiella
informationen för XP Chemistries AB för den period om två
räkenskapsår som slutar den 31 december 2020.
Enligt vår uppfattning har den omarbetade historiska finansiella
informationen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av bolagets
finansiella ställning per den 31 december 2019 samt 31 december
2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för vart och ett
av de två räkenskapsår som slutar den 31 december 2020 enligt
årsredovisningslagen.
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 XP Chemistries 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 den omarbetade historiska finansiella informationen upprättas
och att de 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
redovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av den omarbetade historiska finansiella
informationen 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.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida den
omarbetade historiska finansiella informationen 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 den
omarbetade historiska finansiella informationen.
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
den omarbetade historiska finansiella informationen, 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 den omarbetade historiska finansiella
informationen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av den omarbetade historiska finansiella
informationen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida 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 den omarbetade historiska
finansiella informationen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
den omarbetade historiska finansiella informationen. 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 den omarbetade historiska finansiella informationen,
däribland upplysningarna, och om den omarbetade historiska
finansiella informationen 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.
Göteborg den dag som framgår av de digitala underskrifterna.
MOORE KLN AB

Ulf Lindesson

David Sennerstam

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor

!

