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Förvaltningsberättelse 

Allmänt om verksamheten  

Serendipity  Ixoras verksamhet har varit att investera i och utveckla bolag som 
kommersialiserar nya innovativa produkter som ofta är baserade på världsledande 
forskningsresultat.  

Serendipity  Ixora har haft en diversifierad portfölj med inriktning på flera olika branscher och 
har därför haft en god underliggande riskhantering.  Serendipity  Ixora är ett aktiebolag som är 
registrerat i Sverige och har sitt säte i Stockholm. Besöksadressen till kontoret är Stureplan 
15, 1 1 1 45 Stockholm. 

Samtliga belopp redovisas i miljontal svenska kronor (Mkr) om inte annat anges. 

Aktien och ägarförhållanden 

Samtliga  Serendipity  Ixoras aktier är upptagna i Bolagets aktiebok, som administrersas av 
Euroclear  Sweden  AB. Inga aktiebrev har utfärdats utan äganderätten säkras genom 
registrering i aktieboken. 

Ixoras 5 största aktieägare  Antal 
A-aktier* 

Antal Andel av alla 
B-aktier* aktier** 

Andel röster 

Serendipity Group AB 894 372 1 689 846 45,86% 68,88% 
F.  Holmström  Private Equity AB 199 500 3,54% 1,29% 
UBS Switzerland AG 23 670 157 500 3,22% 2,55% 
Danica Pension 357 174 057 3,10% 1,15% 
Martin Sandquist  16 908 97 656 2,03% 1,73% 
Övriga 153 946 2 226 648 42,25% 24,40% 
Totalt 1 089 253 4 545 207 100% 100% 

* Innehav av en B-aktie ger rätt till en röst. Innehav av en A-aktie ger rätt till tio röster. 
** Alla aktier berättigar till samma ekonomiska utdelning av värdeökningen. 

Ovan uppgifter gäller ägandet av bolaget per 2018-12-31. 
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Vid en extra bolagsstämma den 10 januari 2018 beslutades det att aktier i Xbrane Biopharma 
AB och OrganoClick AB skulle delas ut till aktieägarna i  Serendipity  Ixora. Utdelning har 
skett i januari 2018. 

I enlighet med beslut som togs i december 2017 delades aktier i IRRAS AB ut i januari 2018. 

Med tillträde i augusti 2018 genomfördes den vid ordinarie årsstämma godkända överlåtelsen 
av aktier i  Serendipity Growth  AB med en köpeskilling om 219 Mkr. 

I november 2018 tecknades ett aktieöverlåtelseavtal avseende  Serendipity  Ixoras aktier i 
Diamorph AB med en köpeskilling om omräknat ca 112 Mkr. Tillträde planerades till våren 
2019 och slutfördes under mars 2019. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

Per den 14 januari 2019 beslöt bolagsstämma i  Serendipity  Ixora att bolaget ska träda i 
likvidation. Beslutet registrerades vid Bolagsverket den 1 februari 2019. Styrelsens 
avgåenderedovisning är under framtagande. Kallelse på okända borgenärer har utfärdats. 

Under mars 2019 har  Serendipity  Ixora frånträtt aktierna i Diamorph enligt det 
aktieöverlåtelseavtal som träffades under 2018. Köpeskillingen uppgick omräknat till 1 1 6,5 
Mkr. 

Per den 1 april 2019 har förtida skifte under likvidationen skett till aktieägarna av  Serendipity  
Ixoras aktier i Episurf och IRRAS samt en kontant del om 332,5 Mkr. 

Resultat 

Resultatet efter skatt uppgick till -12,9 Mkr (-38,0 Mkr). 

Finansiell ställning 

Likvida medel vid årets slut uppgick till 224,7 Mkr (4,4 Mkr). Bolagets skulder minskade till 
0,4 Mkr (86,0 Mkr). 

Finansiellt mål och framtida utveckling 

Sedan större delen av  Serendipity  Ixoras aktieportfölj realiserats och/eller delats ut till 
aktieägarna under 2017/2018 har strategin varit att realisera resterande tillgångar och skifta ut 
dessa till aktieägarna. Sedan den 14 januari 2019 sker avvecklingen av tillgångarna genom 
likvidation. 

( 
c>5.  
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Risker och osäkerhetsfaktorer  

Serendipity  Ixoras värde och avkastning på investerat kapital är beroende av utvecklingen i 
de innehav som bolaget förvärvar och förmågan att realisera värdet av dessa innehav. 
Innehavens framgång och värdeutveckling är beroende av hur skickliga investeringsansvariga 
och respektive innehavs lednings grupper och styrelser är på att skapa värde i innehaven. 
Värdet är också beroende av externa faktorer såsom allmänt makroekonomiskt klimat samt 
hur de marknader som innehaven är verksamma på utvecklas. Om sämre än förväntat, vilket  
Serendipity  Ixora inte kan påverka, riskerar värdet på enskilda investeringar sjunka vilket kan 
få till konsekvens att avkastningen blir sämre än förväntat. 

Sedan  Serendipity  Ixora beslutat att realiserat samtliga innehav, med frånträdet av aktierna i 
Diamorph per mars 2019 och förtida skifte av aktierna i Episurf och IRRAS per april 2019, 
föreligger endast några mindre kvarvarande investeringar som avses avvecklas under 2019. 

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräknihg, eget kapitalräkningar, kassaflödesanalys, redovisningsbeskrivningar samt 
noter. 

Förslag till vinstdisposition (kr) 

Fritt eget kapital enligt balansräkningen: 

Överkursfond 385 682 495 
Balanserade vinstmedel 4 933 209 
Årets vinst -12 938 042 

377 677 662 
Likvidatorn föreslår att den balanserade vinsten överförs 
i ny räkning. 

/587 
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Resultaträkning Not 2018-12-31 2017-12-31 

Värdeförändring innehav -1,3 -19,4 
Realisationsresultat vid försäljning av aktier och 3 
andelar -139,5 -2,5 
Utdelning från aktieinnehav 4 130,7 
Övriga intäkter 5 1,8 1,4 
Personalkostnader 6 -1,4 -2,9 
Övriga externa kostnader 7 -3 3 -15,7 
Rörelseresultat -13,0 -39,1 

Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 0,7 1,1 
Räntekostnader och liknande resultatposter -0 6 -0,0 
Summa resultat från finansiella poster 0,1 1,10 

Resultat efter finansiella poster -12,9 -38,0 

Skatt på årets resultat 9 _ z 
Årets förlust -12.9 -38,0 

Summa totalresultat för året -12,9 -38,0 

) 
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Balansräkning Not 2018-12-31 2017-12-31 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 
Finansiella anläggningstillgångar 10 
Investeringar i aktier och värdepapper 11 149,0 636,5 
Långfristiga fordringar 12 6,0 

149 642,5 
Summa anläggningstillgångar 149,0 642,5 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Andra kortfristiga fordringar 6 8 3,1 
Kassa och bank 224,7 4,4 

Summa omsättningstillgångar 231,6 7,5 

Summa tillgångar 380,6 650,0  

Eget kapital och skulder 13, 14 

Eget kapital 

Aktiekapital 2,5 2,5 
Överkursfond 385,7 555,4 
Balanserad vinst eller förlust 5,0 43,0 
Årets förlust -12,9 -38.0 

Summa eget kapital 380,2 562,9 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 0,1 0,5 
Övriga skulder 15 0,0 85,4 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 0 3 1 2 

Summa kortfristiga skulder 0 4 87 1 

Summa eget kapital och skulder 380,6 650.0  
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Rapport över förändringar i eget kapital 

Aktie-
kapital 

Över- 
kurs- 
fond 

Balanserat 
resultat ink, 

årets resultat 

Summa eget 
kapital 

Ingående balans 2017-01-01 1,7 686,3 128,2 816,2 

Totalresultat 
Årets resultat -38,0 -38,0 
Summa Totalresultat -38,0 -38,0 

Transaktioner med aktieägare 
Fondemission 0,8  -0,8 
Inlösen av aktier -130,1 -130,1 
Beslutad sakutdelning till 
moderbolagets aktieägare -85,2 -85,2 
Transaktioner med 
aktieägare 0 8 -130,9 -85.2 -215,3 
Utgående balans 2017-12-31 2,5 555,4  5,0 562,9 

Ingående balans 2018-01-01 2,5 555,4 5,0 562,9 

Totalresultat 
Årets resultat -12,9 -12,9 
Summa Totalresultat -12,9 -12,9 

Transaktioner med aktieägare 
Beslutad sakutdelning till 
moderbolagets aktieägare -169,8 -169,8 
Transaktioner med 
aktieägare -169,8 -169,8 
Utgående balans 2018-12-31 2,5-  385,7  380,2 
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Kassaflödesanalys 2018-12-31 2017-12-31  

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
Resultat efter finasiella poster -12,9 -38,0 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet: 

- Realisationsresultat vid försäljning av aktier och andelar 139,5 2,5 
- Värdeförändringar aktier och värdepapper 1,3 19,4 
- Erhållen sakutdelning -130,7 - 
- Omklassificering av kapitalförsäkring -0 4 - 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital -3,3 -16,1 

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 2,6 28,0 
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder -1 4 -39,1 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2,1 -27,2  

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
Investeringar i aktier och värdepapper -1,6 -99,6 

Försäljning i aktier och värdepapper 224,1 243,6 
Återbetalning av lån = 4,6 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 222,5 148,6 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
Inlösen -130,1 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 -130,1 

Årets kassaflöde 220,4 -8,7 
Likvida medel vid årets början 4A 13 1  

Likvida medel vid årets slut 224,7 4,4  
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

ÖVERENSSTÄMMELSE MED NORMGIVNING OCH LAG 
Redovisningen har upprättats i enlighet med International Financial  Reporting  Standards 

("IFRS") som utfärdats av International  Accounting  Standards Board ("IASB") i den lydelse 

som godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom Europeiska unionen. 

Vidare har Rådets för finansiell rapportering rekommendation RFR 2 och RFR 1 tillämpats. 
Redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent för alla perioder som finansiella rapporter 

avser, om inte annat anges. 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med årsredovisningen 2017. 

MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER 

I och med att  Serendipity  lxora i enlighet med IFRS utgör ett investmentföretag upprättas inte 

någon koncernredovisning, utan istället upprättas separata finansiella rapporter i enlighet med 
IFRS. Vidare upprättas, såsom tidigare, separata finansiella rapporter för moderbolaget i 

enlighet med RFR 2. Då det för närvarande inte finns några krav i enlighet med RFR 2 som 

gör att redovisningen blir annorlunda jämfört med IFRS, rapporteras dessa separata 
finansiella rapporter - både de som följer av IFRS och de som upprättas i enlighet med RFR 2 

- som en gemensam uppsättning av finansiella rapporter. 

ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER FÖRANLEDDA AV NYA ELLER ÄNDRADE 

IFRS 

Nya standarder som har bödat tillämpas  

Serendipity  Ixora tillämpar från och med 1 januari 2018 IFRS 9 "Finansiella instrument" och 

IFRS 15  "Revenue  from  contracts  with  customers".  

IFRS 9 "Finansiella instrument" ersätter de delar av IAS 39 som hanterar klassificering och 

värdering av finansiella instrument. Efter utvärdering bedömer ledningen att IFRS 9 endast 

haft en begränsad effekt på redovisningen. 

IFRS 15  "Revenue  from  contracts  with  customers"  ersätter TAS 18 Intäkter och IAS 11 

Entreprenadavtal samt därtill hörande SIC och IFRIC. IFRS 15 har ej medfört några 

väsentliga effekter på redovisningen eftersom bolaget har ytterst begränsade intäkter.1,40' 

L'') 
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ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER FÖRANLEDDA AV NYA ELLER ÄNDRADE 

IFRS 

Nya standarder som ännu inte börjat tillämpas 

IFRS 16  Leases:  Ny standard avseende redovisning av leasing. För leasetagare försvinner 

klassificeringen enligt IAS 17 i operationell och finansiell leasing och ersatts med en modell 
där tillgångar och skulder för alla leasingavtal ska redovisas i balansräkningen. Undantag för 
redovisning i balansräkningen finns för leasingkontrakt av mindre värde samt kontrakt som 

har en löptid på högst 12 månader. I resultaträkningen ska avskrivningar redovisas separat 
från räntekostnader hänförliga till leasingskulden. Det bedöms inte bli några stora 

förändringar för leasegivare utan reglerna i IAS 17 behålls i princip med undantag för 
tillkommande upplysningskrav. IFRS 16 ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas den 1 

januari 2019 eller senare. Standarden bedöms få låg effekt på redovisningen då 
leasingavtalen i nuläget är begränsade. 

Övriga nya och ändrade IFRS med framtida tillämpning förväntas inte komma att ha någon 

väsentlig effekt på företagets finansiella rapporter. 

VÄRDERINGSGRUNDER TILLÄMPADE VID UPPRÄTTANDET AV DE FINANSIELLA 

RAPPORTERNA 

Innehav i portföljbolag värderas till verkligt värde enligt regler för investmentföretag. 

Aktier och derivat värderas till verkligt värde. Övriga tillgångar samt skulder varderas till 

upplupet anskaffningsvärde. 

Investmentföretag  

Serendipity  lxora är ett så kallat investmentföretag enligt IFRS 10. Kriterierna går kortfattat 

ut på att ett investmentföretag: 

• Erhåller medel från en eller flera investerare i syfte att förse dessa investerare med 

investeringsförvaltningstjänster. 

• Förbinder sig genom sina investerare till att verksamhetens syfte är att investera 

medel för att uppnå avkastning uteslutande genom kapitaltillväxt och/eller 

investeringsintäkter 

• Mäter och utvärderar avkastningen på alla sina investeringar baserat på verkligt värde. 
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Bolaget möter dessa kriterier och konsolidarar därmed inte de av sina dotterföretag som inte 

har koppling till tillhandahållandet av investeringstjänster. Investeringarna redovisas istället 

till verkligt värde via resultaträkningen. 

FINANSIELLA INSTRUMENT 

Köp och försäljningar av finansiella tillgångar och skulder, utom onoterade aktier, redovisas 
på affärsdagen - det datum då bolaget förbinder sig att köpa eller sälja tillgången eller 

skulden. Finansiella tillgångar och skulder redovisas första gången till verkligt värde plus 
transaktionskostnader, vilket gäller alla finansiella tillgångar och skulder som inte redovisas 

till verkligt värde via resultaträkningen. Finansiella tillgångar och skulder värderade till 

verkligt värde via resultaträkningen redovisas första gången till verkligt värde, medan 
hänförliga transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen. Finansiella tillgångar tas bort 

från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller 

överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med 
äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet har 

fullgjorts eller på annat sätt utsläckts. 

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen. 

Lånefordringar och kundfordringar och övriga finansiella skulder redovisas efter 
anskaffningstidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 

effektivräntemetoden. 

Vid värdering av finansiella placeringar värderade till verkligt värde utgår  Serendipity  Ixora 

främst från antingen senast genomförda nyemission eller större transaktion av betydelse som 
tidsmässigt ligger närmast värderingstillfållet. Syftet med ovan nämnda värderingsprinciper 

är att undvika över- och undervärdering av  Serendipity  lxoras portföljbolag. I händelse av att 

en större transaktion som ger underlag till värdering av bolaget ligger för långt bak i tiden 

eller att en sådan typ av transaktion aldrig genomfördes, ska värderingsmetoden i enlighet 
med substansvärde tillämpas. Två sekundära metoder så som benchmarking och diskonterad 

kassafiödesanalys kan också tillämpas, dock i ett senare skede av bolagets utveckling. 

(i) Börskurs 
Noterade aktieinnehav värderas till aktuell börskurs 

7c.s 
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(ii) Senaste nyemission 
Vid värdering med denna metod används den senast gjorda nyemissionens teckningspris för 
aktier som värderingsvariabel. Detta är ett tillförlitligt sätt att fastställa det verkliga värdet, i 
synnerhet om den senaste nyemissionen inte ligger alltför långt bak i tiden, eftersom det 
motsvarar vad marknaden är beredd att betala för aktierna. Från denna värderingsmetod 
undantas dock företrädesemissioner där existerande aktieägare har rätt att teckna aktier i 
förhållande till sitt tidigare innehav, eftersom dessa kan ge en missvisande bild av aktiernas 
verkliga värde. 

(iii) Senaste transaktion 
Vissa av  Serendipity  Ixoras investeringar är föremål för informell handel  (OTC  handel). 
Ixora samlar i samband med bokslut in information om transaktioner för kända handelsplatser 
och värderar innehavet efter senaste transaktionskurs. 

(iv) Benchmarking 
Benchmarking kan användas som stödmetod i värderingsprocessen, eftersom det kan visa 
vilket värde liknande bolag inom samma bransch har. Denna metod är dock baserad på 
antaganden, varför man bör undvika att använda den som enda värderingsmetod. 

(v) Diskonterad kassaflödesanalys 
När bolaget börjar generera intäkter, kan givetvis andra värderingsmetoder tillämpas, t.ex. 
diskonterad kassaflödesanalys. Denna metod kan användas när bolaget befinner sig i en 
senare utvecklingsfas och redan har skapat kassaflöde. 

(vi) Substansvärde 

Denna metod tillämpas ifall både nyemission eller en större transaktion av betydelse ligger 
för långt bak i tiden och man heller inte kan använda sig av benchmarking eller diskonterad 
kassflödesanalys eftersom bolaget inte börjat genera intäkter än. Ixora redovisar andel av 
redovisat eget kapital baserat på i huvudsak nettotillgångar värderade till anskaffningsvärde, 
redovisat substansvärde. 

KLASSIFICERING AV FINANSIELLLA INSTRUMENT 
Bolaget klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande kategorier: finansiella 
tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen, lånefordringar och 
kundfordringar samt övriga finansiella skulder. Klassificeringen är beroende av för vilket 
syfte den finansiella tillgången eller skulden förvärvades. Köp och försäljning av finansiella 
instrument redovisas per affärsdagen. 
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Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen är 
finansiella instrument som innehas för handel. En finansiell tillgång eller en finansiell skuld 
klassificeras i denna kategori om den förvärvas huvudsakligen i syfte att säljas inom kort. 
Bolaget klassificerar i enlighet med reglerna för investmentföretag i IFRS 10 och IAS 28 
p1819 sina investeringar i portföljbolag, som annars skulle redovisats som dotter eller 
intresseföretag, som investeringar i aktier och värdepapper. Dessa investeringar redovisas till 
verkligt värde genom resultaträkningen enligt de metoder som beskrivs ovan. 

Övriga finansiella skulder 

Bolagets upplåning och leverantörsskulder klassificeras som övriga finansiella skulder. I 
nuläget förekommer inte någon extern upplåning från kreditinstitut. Leverantörsskulder 
redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med 
tillämpning av effektivräntemetoden. Redovisat värde för leverantörsskulder förutsätts 
motsvara dess verkliga värde, eftersom denna post är kortfristig till sin natur. 

KONCERNREDOVISNING 
I och med att  Serendipity  lxora AB i enlighet med IFRS utgör ett investmentbolag upprättas 
inte någon koncernredovisning. utan istället upprättas separata finansiella rapporter i enlighet 
med IFRS. Vidare upprättas, såsom tidigare, separata finansiella rapporter för moderbolaget i 
enlighet med RFR 2. Då det för närvarande inte finns några krav i enlighet med RFR 2 som 
gör att uppställningen blir annorlunda jämfört med IFRS, rapporteras dessa separata 
finansiella rapporter - både de som följer av IFRS och de som upprättas i enlighet med RFR 2 
- nedan som en gemensam uppsättning finansiella rapporter. 

OMRÄKNING AV UTLÄNDSK VALUTA 

Funktionell valuta och rapportvaluta 
Företagets funktionella valuta och rapportvaluta är svenska kronor. 

Transaktioner och balansposter 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser 
som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid 
betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i 
utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen. Valutakursdifferenser på 
utlåning och upplåning redovisas i finansnettot, medan övriga valutakursdifferenser ingår i 
rörelseresultatet. 
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KORTFRISTIGA ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA 

Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnader 
när de relaterade tjänsterna erhålls. 

LIKVIDA MEDEL 

I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga kortfristiga placeringar med 
förfallodag inom tre månader från anskaffningstidpunkten. 

AKTIEKAPITAL 

Bolagets aktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras 
till emission av nya aktier redovisas i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden. 
Transaktions kostnaderna redovisas med avdrag för skatteeffekt. 

AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT 

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är 
beslutade eller i praktiken beslutade. Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden som 
gjorts i självdeklarationer avseende situationer där tillämpliga skatteregler är föremål för 
tolkning och gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för belopp som troligen ska betalas till 
skattemyndigheten. 

Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära 
skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och 
dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Den uppskjutna skatten redovisas 
emellertid inte om den uppstår till följd av en transaktion som utgör den törsta redovisningen 
av en tillgång eller skuld som inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för 
transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat. Uppskjuten inkomstskatt 
beräknas med tillämpning av skattesatser (och lagar) som har beslutats eller aviserats per 
balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skaltefordran realiseras eller 
den uppskjutna skatteskulden regleras. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den 
omfattning det är troligt att framtida skatte- mässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, 
mot vilka de temporära skillnaderna och skattemässiga underskott kan utnyttjas. Uppskjuten 
skatt beräknas på temporära skillnader som uppkommer på andelar i dotterföretag, förutom 
där tidpunkten för återföring av den temporära skillnaden kan styras av bolaget och det är 
sannolikt att den temporära skillnaden inte kommer att återföras inom överskådlig framtid. 

UTDELNINGAR 

Utdelning till moderföretagets aktieägare redovisas som skuld i bolagets finansiella rapporter 
i den period då utdelningen godkänns av moderföretagets aktieägare. 
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VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR 

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och 

andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under 

rådande förhållanden. 

Bolaget redovisar, som framgår av redovisningsprinciperna, innehavet i portföljbolagen till 

verkligt värde via resultaträkningen i enlighet med reglerna för investmentföretag i IFRS 10. 
Viktiga typiska egenskaper att ta hänsyn till är huruvida bolaget har: 

• Mer än en investering 

• Mer än en investerare 

• Investerare som inte är närstående till företaget 

• Ägarintressen i form av aktier eller liknande innehav 

Bolaget gör bedömningen att samtliga egenskaper stämmer väl överens med dess verksamhet 
och omständigheter. 
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Not 2 Finansiell riskhantering 

RISKER RELATERADE TILL INNEHAV AV PORTFÖLJBOLAG 

Bolagets verksamhet har och innefattar fortsatt delvis att vara en aktiv ägare i en diversifierad 
investeringsportfölj med såväl noterade som onoterade innehav. Investeringsverksamhet är 
riskfylld bland annat i den bemärkelsen att en förändrad tillväxt eller lönsamhet kan resultera 
i en lägre värdering av portföljbolag, med en utebliven intjäning härav för Bolaget. Det finns 
även risk att Bolagets aktiva ägande av portföljbolagen inte kommer att generera avkastning i 
linje med tidigare avkastning eller nuvarande förväntningar. 

Förvärv och avyttring av noterade och onoterade innehav i portföljbolag är ett naturligt inslag 
i  Serendipity  Ixoras verksamhet. Samtliga förvärv och avyttringar är förenade med osäkerhet 
och  Serendipity  Ixora kan tvingas sälja delar av ett noterat eller onoterat portföljbolag för 
mindre än dess förväntade värde eller med förlust. 

Om Ixora avyttrar hela eller delar av ett portföljbolag kan Ixora, och därmed indirekt Bolaget, 
komma att erhålla mindre än det potentiella värdet för andelarna, och  Serendipity  Ixora och 
Bolaget kan komma att erhålla mindre än det investerade beloppet. Onoterade innehav 
innebär ofta en högre likviditetsrisk eftersom dessa aktier inte handlas på en etablerad 
marknad. 

Om någon av ovanstående risker skulle realiseras skulle det kunna ha en väsentlig negativ 
inverkan på bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. 

LIKVIDITETSRISK 

Likviditetsrisk är risken för att Ixora inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid 
förfallotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Om  
Serendipity  Ixoras finansieringskällor visar sig inte vara tillräckliga och denna risk realiseras 
skulle det kunna ha en väsentlig negativ inverkan på  Serendipity  Ixoras verksamhet, resultat 
och finansiella ställning. 

I och med att Ixora har realisterat stora delar av sitt tidigare innehav bedöms risken för detta 
som låg. 

Per den 31 december 2018 har bolaget en likviditet om 224,7 Mkr (4,4 Mkr). 

KREDITRISK 

I  Serendipity  Ixora uppkommer exponeringen mot kreditrisk huvudsakligen genom 
investering av överskottslikviditet i räntebärande värdepapper som redovisas som likvida 
medel eller genom lån till företag i aktieportföljen. Per den 31 december 2018 hade Bolaget 
en långsiktig fordran som i sin helhet bestod av ett lån till Pål Ryfors om 6,0 Mkr (6,0 Mkr). 
Kreditrisken i  Serendipity  Ixora bedöms för närvarande som lågt. 
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VALUTARISK 

Valutarisk består i att valutakursförändringar har en påverkan på bolagets resultat, 
balansräkning samt kassaflöde och uppstår i anslutning till att transaktioner sker i utländsk 
valuta, vilka uppkommer då bolaget gör inköp respektive har försäljning i utländsk valuta, 
samt att tillgångar och skulder innhas i utländsk valuta. Inköp sker från leverantörer i länder 
med annan valuta, samtidigt som försäljning sker till kunder i annan valuta. Även om bolaget 
idag huvudsakligen bedriver verksamhet i Sverige kan framtida valutasvängningar medföra 
negativ påverkan på bolagets resultat och finansiella ställning. Skulle någon av de ovan 
beskrivna riskerna realiseras skulle det kunna ha en väsentlig negativ inverkan på bolagets 
verksamhet, resultat och finansiella ställning.  

Serendipity  Ixoras valutarisk är för närvarande väldigt begränsad. 

AKTIEKURSRISK 

Serendipitys verksamhet består bland annat av förvaltning av en aktieportfölj med betydande 
investeringar i noterade och onoterade bolag. Detta innebär att  Serendipity  Ixoras resultat och 
ställning i hög grad är beroende av hur dessa bolag utvecklas. 
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Not 3 Realisationsresultat vid försäljning av aktier och andelar 

2018-12-31 2017-12-31 

Realisationsresultat vid försäljningar -139,5 -2,5 
Summa -139,5 -2 5 

Not 4 Utdelning från aktieinnehav 

2018-12-31 2017-12-31  

Erhållna sakutdelningar 130,7 
Summa 130,7 0 0 

Not 5 Övriga rörelseintäkter 

2018-12-31 2017-12-31 

Fakturerade administativa kostnader 1 8 1,4 

Summa La 1,4 



Serendipity  Ixora AB (publ) i likvidation 
556863-3977 

Not 6 Personalkostnader 

19 

2018-12-31 2017-12-31 

I verksamheten finns endast ett segment varför ingen 
segmentsredovisning upprättas. 

Ersättning till anställda 
Arvode till styrelsen 0,13 0,29 
Löner och ersättningar 0,86 1,84 
Pensionskostnader 0,02 0,01 
Sociala kostnader 0,29 0,68 
Övriga personalkostnader 0 01 0 08 
Summa 1 31 2,90 

Löner och andra ersättningar samt sociala avgifter 
Löner och andra ersättningar till styrelsen 0,1 0,3 
Pensionskostnader till styrelsen 
Löner och andra ersättningar till övriga anställda 0,9 1,8 
Pensionskostnader till övriga anställda 

Summa  1 0 2i 

Antal styrelseledamöter och övriga anställda 
Antal styrelseledamöter 

Kvinnor 1 
Män 1 4 
Totalt 1 5 

Antal övriga anställda 

Kvinnor 1 
Män 2 3 
Totalt 2 4  

Bolagets tidigare VD fakturerade sina arvoden och under verksamhetsåret 2018 uppgick 
dessa till 0,7 Mkr, och arvoden för övriga konsulttjänster utförda av VD uppgick till 2,1 Mkr. 
Under 2017 uppgick arvodet till 1,3 Mkr. 
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Not 7 Ersättning till revisorerna 

2018-12-31 2017-12-31 

KPMG AB 
Revisionsuppdraget 0,18 0,28 
Övriga konsultationer 0 03 0,09 

Summa 0,21 p431  

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på 
bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser 
vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är 
indelat på skattekonsultationer respektive övriga konsultationer. 

Not 8 Finansiella intäkter 

2018-12-31 2017-12-31 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 

Ränteintäkter, koncernföretag 1,1 
Ränteintäkter 0 7 0 1 
Resultat från finansiella poster 0 7  12 
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Not 9 Inkomstskatt  

Serendipity  Ixora kapitaltillgångar i form av aktier i dotter- och intressebolag utgör enligt 
definitionen i 24 kap. 13-16 §§ inkomstskattelagen så kallade näringsbetingade andelar. 

Som huvudregel gäller att en kapitalvinst vid avyttring av en näringsbetingad andel är 
skattefri. Samtidigt gäller enligt huvudregeln att kapitalförlust på en näringsbetingad andel 
inte får dras av. 

2018-12-31 2017-12-31 

Skatt på årets resultat (ID 0 0 

Redovisat resultat före skatt -12,9 -38,0  

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) 2,8 8,4 
Ej avdragsgilla kostnader 0,1 2,0 
Ej skattepliktigt resultat av aktier och andelar -2,2 -4,8 
Skattemässiga underskott för vilka ingen uppskjuten 
skattefordran redovisats -0,5 -1,5 

Skatt i resultaträkningen 
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Not 10 Finansiella instrument per kategori 

För att få en bättre förståelse för verksamheten presenteras samtliga uppgifter avseende 
finansiella instrument nedan genom en genomlysning ned till innehaven i de olika dotter- och 
intressebolag, då värdet på aktierna i  Serendipity  Ixora AB är ett direkt resultat av det 
verkliga värdet på de underliggande innehaven. Innehav i dotter- och intressebolag är alla 
värderade till verktligt värde. 

Innehaven omvärderas månadsvis enligt de värderingsprinciper som framgår av verkligt 
värdehierarkin nedan. 

Beräkning av verkligt värde 
Följande sammanfattar de metoder och antaganden som främst används för att fastställa 
verkligt värde för finansiella instrument. 

Finansiella instrument som värderas till verkligt värde via årets resultat 
För en beskrivning av de metoder som tillämpas vid värdering av finansiella instrument som 
värderas till verkligt värde via årets resultat, se Not 1 Redovisningsprinciper. 

Finansiella instrument som inte värderas till verkligt värde över årets resultat 
För övriga fordringar, leverantörsskulder och övriga skulder anses det redovisade värdet 
återspegla verkligt värde eftersom den återstående löptiden i allmänhet är kort. Detta är också 
fallet för likvida medel. 

Verkligt värde-hierarki  
Serendipity  Ixora klassificerar värdering till verkligt värde med hjälp av en verkligt 
värdehierarki som speglar tillförlitligheten av de indata som används för att göra 
värderingarna. Verkligt värdehierarkin har följande nivåer: 

Nivå 1: Noterade ojusterade priser på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder. 
Nivå 2: Andra observerbara data för tillgången eller skulder än noterade priser inkluderade i 
nivå 1, antingen direkt, dvs som prisnoteringar, eller indirekt, d.v.s. härledda från 
prisnoteringar. 
Nivå 3: Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata. 

Den nivå hierarkin för verkliga värden där värderingen till verkligt värde kategoriseras skall 
bestämmas med grund i den lägsta nivå indata som är signifikant för värderingen till verkligt 
värde i sin helhet. I detta syfte görs bedömningen av indatas signifikans med beaktande av 
värderingen till verkligt värde i sin helhet. Om det i en värdering till verkligt värde används 
observerbara indata som kräver betydande justering som har sin grund i icke observerbara 
data, är detta en värdering på nivå 3. Bedömningen av signifikansen för särskilda indata i 
värderingen till verkligt värde i sin helhet kräver beaktande av de faktorer som särskilt gäller 
tillgången eller skulden. En beskrivning av hur verkligt värde bestäms återfinns i Not 1, 
Redovisningsprinciper. 
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Att fastställa vad "observerbar" innebär kräver betydande omdöme. Bolaget anser att data 
som kan observeras är marknadsdata som lätt kan erhållas, som sprids eller uppdateras 
regelbundet, som är tillförlitliga och kontrollerbara, som inte har äganderättsbegränsningar 
och som tillhandahålls från källor som tar aktiv del av den relevanta marknaden. 

Not 11 Investeringar i aktier och värdepapper värderade till verkligt värde 

2018-12-31 2017-12-31  

Ingående balans vid årets början 
Anskaffningsvärde vid köp av nya andelar 
Erhållna andelar via utdelning 
Tillkommande andelar genom aktieägartillskott 
Omklassificeringar 
Avyttring andelar 
Avyttrade andelar via utdelning 
Värdering till verkligt värde över resultaträkningen 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Kapitalförsäkring 
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen 

Summa  

636,5 808,4 
46,8 

130,7 - 
1,6 52,7 
0,4 

-360,8 -252,0 
-258,2 

-1 3 -19,4 

149,0 636,5 

0,4 

148,6 636,5  

149,0 636,5  

Bolag Organisations- Säte Kapital- Antal aktier Bokfört Bokfört 
nummer andel värde värde 

18-12-31 17-12-31 
Diamorph AB* 556647-5371 Stockholm 11% 5 684 163,0 108,0 - 

Episurf Medical AB** 556767-0541 Stockholm 15% 4 661 519,0 13,3 25,2 
OrganoClick AB**  556704-6908 Stockholm 0% - 58,1 
IRRAS  AB** 556872-7134 Stockholm 3% 678 077,0 23,0 107,7 
Xbrane Bioscience AB** 556749-2375 Stockholm 0% 81,3 
Serendipity Ventures AB* 559022-1478 Stockholm 100% 2 995 390,0 3,0 1,4 
Serendipity Growth AB*  559112-6288 Stockholm 0% 350,5 
Övriga innehav - - 1,5 12,4 

Summa 149,0 636,5 

* = Onoterad 
** = Noterad 

/ 

(0 
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Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt 
Utgående balans per 2018-12-31 
Aktier 36,5 112,4 149,0 
Långfristig fordran 
Summa tillgångar 36 5 112,4 149,0 

Ingående balans vid årets början 272,3 364,4 636,5 
Omklassificeringar 0,4 0,4 
Erhållna andelar via utdelning 130,7 130,7 
Tillkommande andelar genom 
aktieägartillskott 1,6 1,6 
Avyttring andelar -0,3 -360,5 -360,8 
Avyttrade andelar via utdelning -258,2 - -258,2 
Värdering till verkligt värde över 
resultaträkningen 22,7 -24,0 -1,3 
Vid årets slut 36 5 112,4 149,0 

Utgående balans per 2017-12-31 
Aktier 272,3 364,2 636,5 
Långfristig fordran 6,0 6,0 
Summa tillgångar 272,3 370,2 642,5 

Ingående balans vid årets böijan 178,0 630,5 808,4 
Omklassificeringar 89,3 -89,3 
Anskaffningsvärde vid köp av nya 
andelar 46,7 0,1 46,8 
Tillkommande andelar genom 
aktieägartillskott 52,7 52,7 
Avyttring andelar -37,0 -215,0 -252,0 
Värdering till verkligt värde över 
resultaträkningen -4,7 -14,7 -19,4 
Vid årets slut 272,3 364,2 636,5 
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2018-12-31 
Tillgångar i balansräkningen 

Finansiella Lånefordringar och Summa 
tillgångar/skulder kund-fordringar/Övriga 

värderade till verkligt finansiella skulder 
värde via 

resultaträkningen 

Finansiella anläggningstillgångar 149,0 149,0 
Övriga fordringar 6,8 6,8 
Likvida medel 224,7 224,7 
Summa 149,0 231,6 380,6 

2018-12-31 
Skulder i balansräkningen 
Leverantörsskulder 0,1 0,1 
Övriga skulder 0,3 0,3 
Summa 0 4 0 4 

2017-12-31 
Tillgångar i balansräkningen 
Finansiella anläggningstillgångar 636,5 6,0 642,5 
Övriga fordringar 3,1 3,1 
Likvida medel 4,4 4,4 
Summa 636,5 13 5 650,0 

2017-12-31 
Skulder i balansräkningen 
Leverantörsskulder 0,5 0,5 
Övriga skulder 86,6 86,6 
Summa = 87 1 87 1 
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Not 12 Långfristiga fordringar 

2018-12-31 2017-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 6,0 4,6 
Tillkommande fordringar 6,1 
Amorteringar, avgående fordringar -4,7 
Omklassificeringar -6 0 

Utgående redovisat värde 6,0  

Långfristiga fordringar bestod per 2017-12-31 till sin helhet av ett långfristigt lån mot Pål 
Ryfors som under året omklassiflcerats till kortfristiga fordringar då fordran förväntas inflyta 
under 2019. 

Not 13 Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital 

Antal aktier 
Ingående balans per 1 januari 2017 5 316 334 
Inlösen av A-aktier -71 355 
Inlösen av B-aktier -779 258 
Fondemission av A-aktier 485 682 
Fondemission av B-aktier 1 747 178 
Återlämning av A-aktier -367 793 
Återlämning av B-aktier -696 328 
Utgående balans per 31 december 2017 5 634 460 

Ingående balans per 1 januari 2018 5 634 460 
Utgående balans per 31 december 2018 5 634 460  

Samtliga  Serendipity  Ixoras aktier är upptagna i Bolagets aktiebok, som administreras av 
Euroclear  Sweden  AB. Inga aktiebrev har utfärdats utan äganderätten säkras genom 
registrering i aktieboken. 

Per bokslutsdagen 201 8-12-3 1 uppgick antalet A-aktier till 1 089 253 st samt antalet B-aktier 
uppgick till 4 545 207 st. 

Alla aktier berättigar till samma ekonomisk utdelning av värdeökningen. 

Ag 
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Not 14 Disposition av vinst eller förlust 

Förslag till vinstdiposition (kr) 

Till årsstämmans förfogande står: 

Överkursfond 385 682 495 
Balanserade vinstmedel 4 933 209 
Årets vinst -12 938 042 

377 677 662 

Likvidatorn föreslår följande vinstdiposition: 

Balanseras i ny räkning 377 677 662 
377 677 662 

Not 15 Övriga skulder 

2018-12-31 2017-12-31 

Skuld till aktieägare avseende beslutad sakutdelning på 
extrastämma 15 december 85,2 
Övriga kortfristiga skulder 0,1 0 2 
Summa 0 1 85,4 

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

2018-12-31 2017-12-31 

Upplupna löner och semesterlöner 0,7 
Upplupna sociala avgifter 0,2 
Övrigt 0,3 0,3 
Summa 0 3 1 2 
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Not 17 Transaktioner med närstående 

2018 2017  

Transaktioner med närstående bolag uppgår till: 
Försäljning till närstående part 100% 100% 
Inköp från närstående part 42% 66%  

Serendipity  Group AB ägde per 2018-12-31 45,86% av kapitalet och 68,88% av rösterna i  
Serendipity  Ixora AB. 

Not 18 Ställda säkerheter 

Ställda säkerheter 

2018-12-31 2017-12-31  

Not 19 Eventualförpliktelser 

2018-12-31 2017-12-31  

Eventualförpliktelser 148,5 

Not 20 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Per den 14 januari 2019 beslöt bolagsstämma i  Serendipity  Ixora att bolaget ska träda i 
likvidation. Beslutet registrerades vid Bolagsverket den 1 februari 2019. Styrelsens 
avgåenderedovisning är under framtagande. Kallelse på okända borgenärer har utfärdats. 

Under mars 2019 har  Serendipity  Ixora frånträtt aktierna i Diamorph enligt det 
aktieöverlåtelseavtal som träffades under 2018. Köpeskillingen uppgick omräknat till 116,5 
Mkr. 

Per den 1 april 2019 har förtida skifte under likvidationen skett till aktieägarna av  Serendipity  
Ixoras aktier i Episurf och IRRAS samt en kontant del om 332,5 Mkr. 
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Not 21 Likvidatorns intygande 

Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av bolagets likvidator den 2019-06-07. 
Resultat- och balansräkningen blir föremål för fastställelse på årsstämman den 28:e juni 
2019. 

Stockholm 2019-06   -67   

ars Borgsten 
Likvidator 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2019- -/i7  

Duane Swanson  
Auktoriserad  revisor 



Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för  Serendipity  Ixora AB (publ) i likvidation för år 2018. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av  Serendipity  Ixora AB (publ) i likvidations finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella 
resultat för året enligt aktiebolagslagen och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on  Auditing  (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till  Serendipity  Ixora AB (publ) i likvidation 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. 

Likvidatorns ansvar 
Det är likvidatorn som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas enligt aktiebolagslagen och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Likvidatorn ansvarar även för den 

interna kontroll som likvidatorn bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

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 
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 likvidatorns uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera likvidatorn om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för  Serendipity  Ixora AB (publ) i likvidation för år 
2018. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelseledamoten ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Likvidationen fortgår utan att den fördröjs onödigt. 
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Till bolagsstämman i  Serendipity  Ixora AB (publ) i likvidation, org. nr 556863-3977 

Rapport om årsredovisningen 

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  Serendipity  Ixora AB (publ) i likvidation 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. 
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Styrelsens och likvidatorns ansvar 
Styrelsen ansvarade för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter fram till dess likvidatorn utsågs. Likvidatorn 
ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter från det att likvidatorn utsågs (vilket inträffade efter 
räkenskapsårets utgång). Ansvaret detta innefattar bland annat att  

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 styrelsen i något 
väsentligt avseende: 

 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

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. 

Stockholm den 7 juni 2019 

KPMG AB 

Duane Swanson  

Auktoriserad  revisor  

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. 

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 grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
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