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Styrelsen och verkställande direktören för Provexa Technology AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2021.

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

Förvaltningsberättelse

Ägarförhållanden
Provexa Technology AB (556242-9372, Göteborg) ägs av Provexa Surface Technology AB
(556346-4436, Göteborg) till 100%.

Information om verksamheten
Bolaget är specialiserat på ytteknik och erbjuder labb och processutvecklingstjänster samt rådgivning och
konsulttjänster. Provexa Technology AB utvecklar kontinuerligt nya ytbehandlingsmetoder. Bolaget är
certifierat enligt miljöstandard ISO 14001, kvalitetsstandard ISO 9001 samt ISO 45001.
Företaget har sitt säte i Göteborg.

Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

2021
8 716

405
12 386

29,7

2020
5 520

10

12 836
2,8

2019
4 604
-164

18 106

2,0

2018
398

76
638

87,0

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Provexa Technology AB ökade nettoomsättningen under 2021 från 5,5 mla till8,7 mkr. Den nya
verksamhetsinriktningen har accepterats av marknaden. Bolaget fortsätter utvecklingen av såväl nya som
gamla processer. Utvecklingsarbetet fokuseras på elektrifiering och hållbarhet. Efterfrågan på
konsulttjänster ökar.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bolaget förutser för innevarande verksamhetsår en något högre omsätnting och ett bättre resultat jämfört
med 2021.

Forskning och utveckling
Bolaget bedriver forskning och utveckling inom processer och tjänster för ytbehandling.

Möjligheter tillfortsatt drift
Möjligheterna tillfortsatt drift av företaget är alltjämt intakt.

Miljöpåverkan
Bolagets huvudfokus är att minska miljöpåverkan i enlighet med vår vision att merverka tillen hållbar
värld där vårt bidrag är världsledande ytteknik.
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Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut av

årets årsstämma:

Återföring från fond för
utvecklingsutgifter

Erhållna kapitaltillskott

Arets resultat

Belopp vid årets utgång 100 000

Förändring av eget kapital
Aktie-

kapital
100 000

Reserv-

fond

20 000

Fond för
utveckling

5 833 544

Balanserat

resultat
-5 706 815

3 261

-630 653 630 653

3 000 000

20 000 5 202 891 -2 072 901

Arets

resultat

3 261

-3 261

248 712

248 712

Totalt

249 990

0

3 000 000

248 712

3 498 702

Villkorade kapitaltillskott 3 000 tkr (0 tkr)

Förslag tillbehandling av ansamlad förlust
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor) :

ansamlad förlust
årets vinst

-2 072 901

248 712
-1 824 189

behandlas så att
i ny räkning överföres -1 824 189

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

Rörelsens intäkter
Netto omsättning
Övriga rörelseintäkter 2,3

8 716 343
933 678

9 650 021

5520052 .

1 374 210
6 894 262

Rörelsens kostnader
Handels varor
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

Rörelseresultat

-1 558 300
-1 544 915
-4 704 088

-1 424 280
-9 231 583

418 438

-740 092
-793 592

-4 155 842

-1 193 524
-6 883 050

11 212

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter
Räntekostnader

Resultat efter finansiella poster

8okslutsdispositioner
Resultat före skatt

Skatt på årets resultat
A,rets resultat

0
-13 099
-13 099
405 339

-90 411
314 928

-66 216
248 712

90
-1 791
-1 701
9 511

0

9 511

-6 250
3 261
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2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Patent och liknande rättigheter
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

8 043 244
2 065 121

10 108 365

9 144 657
2 315 439

11 460 096

Materiella anläggnin gstillgå ngar
Inventarier, verktyg och installationer 332 820

332 820
192 189
192 189

Finansiella anlä ggningstillgå ngar
Uppskjuten skattefordran

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

1 712
1 712

10 442 897

0

0

11 652 285

Kortfristigafordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Fordran hos koncernföretag
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

501 044
0

184 130
350 000
145 801

1 180 975

336 060
108 876
88 501

473 000
28 802

1 035 239

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMATILLGÅNGAR

762 059
1 943 034

12 385 931

148 382
1 183 621

12 835 906
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Balansräkning 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITALOCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Fond för utvecklingsutgifter

100 000
20 000

5 202 891

5 322 891

100 000
20 000

5 833 544
5 953 544

Ansamlad förlust
Ansamlad förlust
Arets resultat

Summa eget kapital

Obeskattade reserver

-2 072 901
248 712

-1 824 189
3 498 702

230 411

-5 706 816
3 261

-5 703 555
249 989

140 000

Kortfristiga skulder
Leverantörs skulder
Skulder tillkoncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

200 039
4 518 056

78 053
2 232 465
1 628 205
8 656 818

127 042
9 617 574

67 857
1 552 314
I 081 130

12 445 917

SUMMAEGET KAPITALOCH SKULDER 12 385 931 12 835 906
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Noter

Not I Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäkter

För tjänsteruppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört
tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.
Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig tillinvesteringar i dotterföretag
redovisas inte i koncernredovisningen då moderföretaget i samtliga fall kan styra tidpunkten för
återföring av de temporär skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom
överskådlig framtid.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga
överskott.
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt tillkvittning.
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är
hänförlig tillen händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster
som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Immateriella tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas tillanskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. Aktiveringsmodellen tillämpas för internt upparbetade
immateriella tillgångar.

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 att 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
tillförlitligtsätt beräkna de utgifter som är hänförliga tilltillgången under dess utveckling.

Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden. Avskrivningstiden för internt
upparbetade immateriella anläggningstillgångar uppgår tilltio år. Bedömd nyttjande period anses

vara längre än fem år då livslängd på tillgång och patent gällande ny teknik anses vara längre.
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Avskrivningstid
Patent 10 år
Balanserade utgifter 10 år

Materiella anlä ggningstillgå ngar
Materiella anläggningstillgångar redovisas tillanskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras tillförvärvet av tillgången.

Tillkonunande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till
anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, tillden del
tillgångens prestanda ökar i förhållande tilltillgångens värde vid anskaffningstidpunkten .

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas
som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda
nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande
fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella
tillgångar.
Följande avskrivningstider tillämpas:

Inventarier, verktyg och installationer

Inga låneutgifter aktiveras.

5 år

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

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

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
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Not 2 Övriga rörelseintäkter
2021 2020

Statliga bidrag
Övriga rörelseintäkter

897 277
36 401

933 678

1 359 895
14 315

1 374 210

Not 3 Exceptionella intäkter
2021 2020

Permitteringsstöd 486 895

486 895

Not 4 Medelantalet anställda
2021 2020

Medelantalet anställda

Not 5 Patent och liknande rättigheter

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

2021-12-31

10 811 152

10 811 152

-1 666 495
-1 101 413
-2 767 908

2020-12-31

10 811 152

10 811 152

-690 622
-975 873

-1 666 495

Utgående redovisat värde 8 043 244 9 144 657

Not 6 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

2021-12-31

2 503 177
2 503 177

-187 738
-250 318
-438 056

2020-12-31

2 503 177

2 503 177

0

-187 738
-187 738

Utgående redovisat värde 2 065 121 2 315 439
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Not 7 Inventarier, verktyg och installationer
2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

366 738
213 180

579 918

366 738
0

366 738

Ingående avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-174 549
-72 549

-247 098

-144 636
-29 913

-174 549

Utgående redovisat värde 332 820 192 189

Not 8 Obeskattade reserver
2021-12-31 2020-12-31

Ackumulerade överavskrivningar
Periodiserings fond 2021

120 511
109 900
230 411

140 000
0

140 000

Verkställande direktör
Anders Hultmark
Styrelseledamot

ars 2022

St
Auktoriserad revisor
Guide Revision AB



RKVISIONSBKRÄTTELSK

Tillbolagsstämman i Provexa Technology AB
Org.nr. 556242-9372

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Provexa
Technology AB för år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av Provexa Technology ABs
finansiella ställning per den 31 december 2021 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.

Grundför 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 tillProvexa Technology
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 oeh 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.
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 tillföljd 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 kontroH,
~ 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 driA
vid upprättandet av årsredovisningen. 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 tillbetydande 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 lram tilldatumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta
verksamheten.
~ utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarn, 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.
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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 Provexa Technology AB för år 2021 samt av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens .

ledamot 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 tillProvexa Technology
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.

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 tilldispositioner av bolagets vinst
eller förlust grundar sig trämst på revisionen av räkenskaperna.
Vilkatillkommande 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 tilldispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Styrelsens oeh verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget tilldispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag tillutdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn tillde krav som bolagets verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna
kapital, konsolideringsbehov, likviditetoch ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens
riktlinjeroch 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.

S

Auktoriserad revisor

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 tillnågon
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 tilldispositioner
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
tilldispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt
med aktiebolagslagen.
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