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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen och verkställande direktören för XMReality AB (publ), 556722-7284, med säte i Linköping, 
 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31, bolagets femtonde
 verksamhetsår.

Information om verksamheten

 Marknaden
 XMReality erbjuder tjänsten Remote Guidance till företag, såväl större internationella som små och
 medelstora företag, via olika former av prenumerationserbjudanden.

 Produkter och tjänster
 Under året har vi lanserat flerpartssamtal, en webbaserad variant med full funktionalitet, elva nya
 språk, möjlighet att guida på inspelad video, integration med Microsoft Teams, integration med
 Salesforce samt en applikation för Hololens 2 (smarta glasögon från Microsoft). Speciellt den
 webbaserade lösning kommer framledes ge oss stora fördelar och frigöra kapacitet att utveckla ny
 funktionalitet då vi behöver upprätthålla kompatibilitet med få webbläsare istället för många hårdvaror. 
 Som tidigare år, aktiverades delar av bolagets nedlagda utvecklingskostnader avseende tillkommande
 funktioner.
 Bolaget erbjuder också den egna hårdvaran PointPad samt smarta glasögon från ledande
 leverantörer. Hårdvaruförsäljningen utgör dock en mindre del av omsättningen.

 Försäljning
 Försäljningen var under året fokuserat på större kunder med global närvaro och med en verksamhet
 som ställer krav på Remote Guidance för att kunna öka kundvärde och försäljning. Exempelvis ökar
 kundvärdet genom ökad driftsäkerhet, kortare ställtider, bidrar till förbättrat hållbarhetstänkande och
 minskat miljöavtryck. Bolaget noterar att den pågående Covid 19-pandemin har påskyndat behovet
 hos marknaden avseende den nya typ av hjälpmedel Bolaget erbjuder. 

 Finansiellt utfall
 Nettoomsättningen uppgick till 21 975 (20 701) TSEK. Orderingången blev 25 964 (25 992) TSEK.
 De årligen återkommande intäkterna (ARR) steg med 6 procent till 18 583 (17 553) TSEK.
 Orderstocken ökade med 34 procent till 17 088 (12 725) TSEK
 Rörelseresultatet före bokslutsdispositioner uppgick till -33 440 (-24 925) TSEK.
 Investeringar i materiella och immateriella tillgångar uppgick till 2 271 (2 349) TSEK och bestod i
 huvudsak av nedlagda utvecklingskostnader för mjukvaran.

 Kassa och kassaflöde
 Bolagets kassa uppgick vid periodens slut till 45 098 (18 615) TSEK.
 Kassaflödet under 2021 var 26 483 (9 267) TSEK och bestod av finansiella aktiviteter 53 805 (28 906)
 TSEK, operativa aktiviteter -25 051 (-17 297) TSEK samt investeringar uppgående till -2 271 (-2 341)
 TSEK.

 Personal och organisation
 Vid årets slut hade Bolaget 24 (18) anställda personer. 

 Under året var dessutom ett antal personer engagerade på konsultbasis och det fanns anställd
 personal i bolagets dotterbolag som samtliga var verksamma för bolagets räkning. Totalt rörde det sig
 om 11 (13) personer, motsvarande 9 (8) heltidstjänster, som utförde uppgifter inom försäljning och
 produktutveckling samt för administration, ekonomi- och HR-ledning.

 XMReality´s aktie och aktieägare
 Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Aktiens kortnamn är XMR och
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 ISIN-kod SE0009664188.
 Aktiekapitalet uppgick vid årets slut till 2 046 000 kr fördelat på 40 920 000 aktier, vardera med ett
 kvotvärde om 0,05 kr.
 Vid året slut hade bolaget tre utestående optionsprogram; 2019/2022 omfattande rätten att teckna upp
 till 107 848 aktier, 2020/2023L omfattande rätten att teckna upp till 600 000 aktier samt 2020/2024S
 omfattande rätten att teckna upp till 560 000 aktier.
 Vid årets slut ägdes bolaget av 2 688 (2 907) aktieägare, såväl institutionella investerare som
 grundare, personal och övriga privata investerare. De 10 största delägarnas innehav uppgick till drygt
 53 procent (53) av totalt antal utestående aktier och röster.

 Styrelsens arbete
 Styrelsen höll 11 protokollförda möten under året. Vid dessa möte behandlades frågor rörande löpande
 verksamhet, finansiell ställning, prognoser, delårsrapporter och årsredovisningen. Vidare behandlade
 styrelsen strategiska frågor omfattande verksamhetsplanering, finansiella och organisatoriska frågor
 under verksamhetsåret.

Flerårsöversikt
Belopp i Tkr

 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Nettoomsättning 21 975 20 701 11 921 10 155 6 683
Resultat efter finansiella poster -33 440 -24 925 -27 364 -29 317 -22 741
Balansomslutning 64 098 41 681 32 826 59 327 66 724
Soliditet % 70,5 59,6 61,8 80,2 85,2

 Styrelsens bedömning är att Bolaget har en finansiell ställning som innebär att verksamheten är
 tryggad för mer än 12 månader från bokslutstidpunkten.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

 XMReality utser ny CFO
 Från och med den 1 mars tillträder Lotta Ekerbring som Chief Finance Officer (CFO) på XMReality.
 Lotta ersätter nuvarande CFO, Claes Pettersson, som kommer att gå i pension. Lotta har gedigen
 erfarenhet inom området och har också tidigare erfarenhet som CFO på ett högteknologiskt företag
 med dotterföretag i Nordamerika.

Förslag till vinstdisposition
 Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

 Belopp i SEK
Balanserad vinst 66 746 089
Årets förlust -33 440 094

33 305 995

Att balansera i ny räkning 33 305 995

 Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
 tillhörande noter
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Resultaträkning
Belopp i SEK Not 2021-01-01- 2020-01-01-

2021-12-31 2020-12-31

Nettoomsättning 21 975 384 20 700 503
Aktiverat arbete för egen räkning 2 211 491 2 223 934
Övriga rörelseintäkter 149 813 209 015

24 336 688 23 133 452

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -1 707 204 -1 999 652
Övriga externa kostnader 3 -27 001 793 -20 290 188
Personalkostnader 4 -23 392 622 -19 852 702
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -5 286 543 -4 996 085
Övriga rörelsekostnader -385 005 -617 850

Rörelseresultat -33 436 479 -24 623 025

Resultat från finansiella poster
Resultat från nedskrivning av andelar i dotterföretag 7 - -260 750
Ränteintäkter och liknande resultatposter 16 326 -
Räntekostnader och liknande resultatposter -19 940 -41 654

Resultat efter finansiella poster -33 440 093 -24 925 429

Resultat före skatt -33 440 093 -24 925 429

Årets resultat -33 440 093 -24 925 429
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Balansräkning
Belopp i SEK Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten 5 10 429 524 13 451 560

10 429 524 13 451 560

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 6 131 078 344 791

131 078 344 791

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag 7 50 991 50 991

50 991 50 991

Summa anläggningstillgångar 10 611 593 13 847 342

Omsättningstillgångar

Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror 394 697 255 346

394 697 255 346

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 6 439 318 7 290 809
Fordringar hos koncernföretag - 29 820
Övriga fordringar 761 719 411 419
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 792 324 1 231 804

7 993 361 8 963 852

Kassa och bank 45 098 212 18 614 906

Summa omsättningstillgångar 53 486 270 27 834 104

SUMMA TILLGÅNGAR 64 097 863 41 681 446
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Balansräkning
Belopp i SEK Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 046 000 1 705 000
Fond för utvecklingsutgifter 9 860 496 12 261 771

11 906 496 13 966 771

Fritt eget kapital
Överkursfond 219 924 414 164 000 414
Balanserad vinst eller förlust -153 178 326 -128 194 657
Årets resultat -33 440 093 -24 925 429

33 305 995 10 880 328

Summa eget kapital 45 212 491 24 847 099

Långfristiga skulder 8
Skulder till koncernföretag 50 000 50 000

50 000 50 000

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut - 333 333
Förskott från kunder - 21 952
Leverantörsskulder 2 112 964 1 651 993
Skulder till koncernföretag 9 41 989 99 784
Skatteskulder 70 917 57 375
Övriga kortfristiga skulder 813 383 621 534
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 796 119 13 998 376

18 835 372 16 784 347

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 64 097 863 41 681 446
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Förändring eget kapital

Aktie- Bundna Fritt Summa 
kapital reserver eget kapital eget kapital

Eget kapital 2020-01-01 852 500 14 227 971 5 192 438 20 272 911
Nyemission 852 500 34 952 500 35 805 000
Emissionskostnader -6 305 382 -6 305 382
Aktivering av utvecklingskostnader -1 966 200 1 966 200 -
Årets resultat -24 925 428 -24 925 429

Eget kapital 2020-12-31 1 705 000 12 261 771 10 880 328 24 847 100

Nyemission 341 000 55 924 000 56 265 000
Emissionskostnader -2 459 515 -2 459 515
Aktivering av utvecklingskostnader -2 401 275 2 401 275 -
Årets resultat -33 440 093 -33 440 093

Eget kapital 2021-12-31 2 046 000 9 860 496 33 305 995 45 212 492
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Kassaflödesanalys

  2021-01-01- 2020-01-01-
Belopp i SEK Not 2021-12-31 2020-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster -33 436 479 -24 623 025
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 10 5 506 487 4 996 085

-27 929 992 -19 626 940
Övriga Poster
Erhållen ränta 16 326 -
Erlagd ränta -19 940 -41 654
Orealiserade kursdifferenser -215 671 67 679
Betald inkomstskatt -396 009 -480 549

Kassaflöde från den löpande verksamheten före -28 545 286 -20 081 464
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager -139 351 -71 655
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 1 186 163 -2 239 584
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 2 447 034 5 095 542

Kassaflöde från den löpande verksamheten -25 051 440 -17 297 161

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2 211 491 -2 223 934
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -59 247 -125 337
Återbetalning av deposition - 8 380

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 270 738 -2 340 891

Finansieringsverksamheten
Nyemission 53 805 485 29 499 618
Aktier i dotterbolag - -260 750
Amortering av lån - -333 333

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 53 805 485 28 905 535

Årets kassaflöde 26 483 307 9 267 483
Likvida medel vid årets början 18 614 905 9 347 423

Likvida medel vid årets slut 45 098 212 18 614 906

Kassalikviditet den 31 december, % 281,9 164,3
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Tilläggsupplysningar

Not 1  Redovisnings- och värderingsprinciper

 Belopp i SEK om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
 Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
 och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Koncernförhållanden
 Företaget är ett moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisninglagen 7 kap.
 3§ upprättas ingen koncernredovisning.

Värderingsprinciper m m
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
 nedan.

Utländska valutor
 Tillgångar och skulder noterade i utländsk valuta omräknas på bokslutsdagen till då aktuell avistakurs.

Intäktsredovisning
 Varor
 Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från säljare till köpare i
 enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.

 Prenumerationsintäkter från upplåtelse av licensrättigheter
 Bolaget upplåter licensrättigheter till kunderna vilka faktureras och betalas i förskott för en viss avtalad
 tidsperiod. Intäkterna från dessa avtalade och fakturerade prenumerationsavgifter periodiseras linjärt
 över avtalstiden.

Immateriella anläggningsillgångar
 Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
 avskrivningar och nedskrivningar. Aktiveringsmodellen tillämpas för internt upparbetade immateriella
 tillgångar för första gången fr.o.m. 2014.
 Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden. Avskrivningstiden för internt upparbetade
 immateriella anläggningstillgångar uppgår till fem år från den tidpunkt då produkterna genererar
 intäkter.
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Materiella anläggningstillgångar
 Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
 avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivningar
 Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
 Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar År
Maskiner och andra tekniska anläggningar 2 år
Datorer 3 år
Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Finansiella tillgångar och skulder
 Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade
 utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.                                             

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

 Låneskulder och leverantörsskulder
 Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
 transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
 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.

 Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
 Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de
 finansiella anläggningstillgångarna. Om en sådan indikation finns beräknas tillgångens
 återvinningsvärde. Om återvinningsvärdet understiger redovisat värde görs en nedskrivning som
 redovisas i resultaträkningen. Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för enskilda
 anläggningstillgångar som är väsentliga.

 Nedskrivningsprövning av icke finansiella anläggningstillgångar
 Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de icke
 finansiella anläggningstillgångarna. Om en sådan indikation finns beräknas tillgångens
 återvinningsvärde. Om återvinningsvärdet understiger redovisat värde görs en nedskrivning som
 redovisas i resultaträkningen. Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för enskilda
 anläggningstillgångar som är väsentliga.

Leasingavtal
 Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal),
 oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt
 över leasingperioden.

Varulager
 Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på
 balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med
 försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.
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Ersättningar till anställda
 Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
 Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus, inbetalad
 pensionspremie och lagstadgade sociala avgifter. Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och
 en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare
 händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

 Nyckeltalsdefinitioner
 Nettoomsättning
 Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

 Resultat efter finansiella poster
 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

 Balansomslutning
 Företagets samlade tillgångar.

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

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

 Som likvida medel klassificerar företaget disponibla tillgodohavanden hos banker.

Not 2  Uppskattningar och bedömningar

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

 Aktivering av immateriella anläggningstillgångar
 Att redovisa egenupparbetade immateriella tillgångar innebär att företaget måste göra en rad
 bedömningar om framtiden. Beslut om att aktivera en tillgång fattas av styrelsen och
 utvecklingsansvarig baserat på en bedömning om huruvida följande kriterier är uppfyllda:
 ·     Det är tekniskt möjligt att färdigställa tillgången
 ·     Företaget har för avsikt att färdigställa tillgången
 ·     Det är sannolikt att tillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar
 ·     Det finns resurser att fullfölja utvecklingen

 Nedskrivningsprövning
 Bolaget har betydande värden redovisade i balansräkningen avseende immateriella
 anläggningstillgångar. Dessa testas för nedskrivningsbehov enligt de principer som beskrivs i not 1.
 Vid beräkning av återvinningsvärden måste vissa uppskattningar göras avseende framtida kassaflöden
 samt adekvata antaganden om exempelvis avkastningskrav.
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Not 3  Leasingavtal
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 1 279 754 1 530 342

Not 4   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Kvinnor 7 5
Män 13 13

Totalt 20 18

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Löner och andra ersättningar 14 977 352 12 290 142

Summa 14 977 352 12 290 142

Sociala kostnader 6 690 791 5 393 355
varav pensionskostnader 1 503 771 1 136 932

Not 5  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde 27 267 921 25 043 987
Årets aktiverade utgifter, intern utveckling 1 259 291 597 734
Årets aktiverade utgifter, inköp 952 200 1 626 200

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 29 479 412 27 267 921

Ackumulerade avskrivningar
Ingående  ackumulerade avskrivningar -11 954 260 -7 143 366
Årets avskrivningar -5 233 526 -4 810 893

Utgående ackumulerade avskrivnignar -17 187 786 -11 954 259

Ackumulerade nedskrivningar
Ingående ackumulerade nedskrivningar -1 862 102 -1 862 102
Årets nedskrivningar - -

Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 862 102 -1 862 102

Redovisat värde vid årets slut 10 429 524 13 451 560
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Not 6  Inventarier, verktyg och installationer
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 940 647 815 310
Inköp 59 247 125 337
-Avyttringar och utrangeringar -782 911 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 216 983 940 647

Ackumulerade avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar -595 856 -410 665
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 562 967 -
Årets avskrivning -53 016 -185 191

Utgående ackumulerade avskrivningar -85 905 -595 856

Redovisat värde vid årets slut 131 078 344 791

Not 7  Andelar i koncernföretag
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 50 991 50 991
-Förvärv - 260 750
-Nedskrivning - -260 750

Redovisat värde vid årets slut 50 991 50 991

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag
 Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
 aktier.

 Antal  Redovisat
Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde
XMReality Värdepapper AB, 559209-5805 50 000 100 50 000
XMReality Inc, USA 100 100 991
XMReality GmbH, Tyskland 100 100 -

50 991

Not 8  Långfristiga skulder
 2021-12-31 2020-12-31
Skulder som förfaller senare än ett år men inom fem år från balansdagen
Skulder till koncernföretag (XMReality Värdepapper AB) 50 000 50 000

Ställda säkerheter för övriga skulder
 2021-12-31 2020-12-31

Företagsinteckningar 3 700 000 3 700 000

3 700 000 3 700 000

Varav i eget förvar 3 000 000 -
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Not 9  Kortfristiga skulder
 2021-12-31 2020-12-31
Skulder som förfaller inom ett år från balansdagen:
Skuld till koncernföretag (XMReality GmbH) 41 989 99 784

Not 10  Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

2021-12-31 2020-12-31
Avskrivningar 5 286 543 4 996 085
Utrangering av inventarier 219 943 -

5 506 486 4 996 085

Not 11  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

 XMReality utser ny CFO
 Från och med den 1 mars tillträder Lotta Ekerbring som Chief Finance Officer (CFO) på XMReality.
 Lotta ersätter nuvarande CFO, Claes Pettersson, som kommer att gå i pension. Lotta har gedigen
 erfarenhet inom området och har också tidigare erfarenhet som CFO på ett högteknologiskt företag
 med dotterföretag i Nordamerika .



XMReality AB (publ)  14(14)

556722-7284

Underskrifter

 Linköping den dag som som framgår av vår elektroniska signatur

  

Björn  Persson Jörgen Remmelg
Styrelseordförande Verkställande direktör

Anders Ferntoft Åsa Arvidsson
Styrelseledamot Styrelseledamot

Tommy Johansson Peter Gille
Styrelseledamot Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som som framgår av vår elektroniska signatur
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i XMReality AB (publ), org.nr 556722-7284 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för XMReality AB (publ) för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av XMReality AB (publ)s finansiella ställning per den 31 december 2021 
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för XMReality 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 
XMReality 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 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. 

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. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för XMReality AB (publ) för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 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 XMReality 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. 

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. 

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska sigantur 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Nicklas Kullberg 
Auktoriserad revisor 



Anteckning om årsstämmans beslut 
 
Årsstämman den 4 maj 2022 beslöt att godkänna styrelsens förslag (se sid. 2) om att disponera till 
förfogande stående vinstmedel (bestående av balanserad vinst och årets förlust), innebärandes att 
årets resultat överförs i ny räkning. 
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