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Likvidatorn för Serendipity Ixora AB (publ) i likvidation får härmed avge slutredovisning för 
likvidationsperioden 2019-01-14 - 2021-05-31. 
 
 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
Beslut om likvidation 
 
Bolaget har genom beslut på stämma trätt i likvidation 2019-01-14.  
 
 
Likvidator 
 
Bolagsverket har utsett undertecknad, advokat Lars Borgsten, till likvidator i bolaget.2019-02-
01. 
 
 
Kallelse på okända borgenärer 
 
Serendipity Ixora ABs (publ) i likvidation samtliga tillgångar omhändertogs av likvidatorn, som 
även ansökte om kallelse på okända borgenärer. Bolagsverket utfärdade sådan kallelse 2019-02-
22. 

 
Inga okända borgenärer har kontaktat Patent- och registreringsverket.  
 
 
Bolagets avveckling 
 
Avveckling av bolaget har pågått alltsedan Bolagsverket utsåg undertecknad till likvidator.  
 
 
Redogörelse för skiftet 
 
Samtliga tillkommande kostnader för likvidationen har reserverats.  
 
Bolagets ställning vid likvidationens början och vid likvidationens slut framgår av efterföljande 
resultat- och balansräkning. 
 
Beträffande resultatet av avvecklingen i övrigt och beträffande vad som fördelats i skiftet 
hänvisas till nedanstående sammanställning. 
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SLUTREDOVISNING 
 
    
RESULTATRÄKNING  2019-01-14- 
  2021-05-31    
       
 
Rörelsens kostnader     
Värdeförändring innehav realisationsresultat vid   -12 208 352 
försäljning av aktier och andelar 
Utdelning från aktieinnehav   -627 178  
Personalkostnader   -83 934  
Övriga externa kostnader   -3 667 463   
 
Rörelseresultat   -16 586 927 
 
Resultat från finansiella poster 
Resultat från andelar i koncernföretag   -147 870 
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar -3 848 862   
Nedskrivning av finansiella anläggningskostnader 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   11 280 149 
Räntekostnader och liknande resultatposter    -186 208   
  
Resultat efter finansiella poster   -9 489 718  
 
Periodens resultat   - 9 489 718 
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BALANSRÄKNING   190114 210531    
  
TILLGÅNGAR 
  
Anläggningstillgångar 
  
Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag 149 009 239 0 
  
Summa anläggningstillgångar 149 009 239 0 
  
Omsättningstillgångar 
  
Kortfristiga fordringar 
Övriga fordringar 6 846 024 140 505 
  
  
Kassa och bank 224 747 036 6 121 519 
Summa omsättningstillgångar 231 593 060 6 262 024 
  
SUMMA TILLGÅNGAR 380 602 299 6 262 024 
  
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
  
Eget kapital 
Bundet eget kapital  
Aktiekapital 2 531 284 2 531 284 
  
  
Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust 390 580 489 12 580 489 
Årets resultat - 12 938 044 - 9 489 718 
  377 677 662 3 090 771 
Summa eget kapital 380 208 946 5 622 055 
  
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 97 196 14 968 
Övriga skulder 10 219 0 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 285 938 625 001 
Summa kortfristiga skulder 393 353 639 969 
  
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 380 602 299 6 262 024 
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REDOGÖRELSE FÖR SKIFTE 

Att skifta  

Det noteras att förtida skifte om ca 367 000 000 kronor skett den 1 april 2019. 

Till slutligt skifte föreligger kvarvarande tillgångar om 5 622 055 kronor. 

Aktie- och ägarförhållanden 

Bolaget har 5 634 460 st utfärdade aktier, varav 1 065 583 aktier av aktieslag A och 4 568 877 
aktier av aktieslag B. Alla aktier har lika rätt till skifteslikvid. 

Aktieboken förs via Euroclear. 

Skiftesbelopp 

Det noteras att förtida skifte skett den 1 april 2019, varvid per aktie utskiftats 
- 0,81667 aktier i Episurf Medical AB;
- 0,12034 aktier i IRRAS AB; och
- 59 kronor kontant.

Kvarvarande skiftesbelopp per aktie uppgår till avrundat 99,77 öre per aktie. 

Total skifteslikvid per aktie uppgår således till ca 66,22 kronor.   

Skifte 

Skifte av kvarvarande tillgångar kommer att administreras via Euroclear den 15 juli 2021. 

Stockholm 2021-06-15 

Lars Borgsten 
Likvidator 

REVISORSPÅTECKNING 

Vår revisionsberättelse har avgivits 2021-      - 
KPMG AB 

Duane Swanson 
Auktoriserad revisor 
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Till bolagsstämman i Serendipity Ixora AB (publ) i likvidation, org. nr 556863-3977 

Rapport om slutredovisningen 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av slutredovisningen för Serendipity Ixora AB (publ) i likvidation för likvidationen i dess helhet, som innefattar skiftet 
per 2021-05-31. 
Enligt vår uppfattning har slutredovisningen upprättats i enlighet med aktiebolagslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
slutredovisningens övriga delar. 

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 slutredovisningen 
upprättas enligt aktiebolagslagen. Likvidatorn ansvarar även för den 
interna kontroll som likvidatorn bedömer är nödvändig för att 

upprätta en slutredovisning 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 
slutredovisningen 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 slutredovisningen. 
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 
slutredovisningen, 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. 

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 
Uttalande 
Utöver vår revision av slutredovisningen har vi även utfört en revision av likvidatorns förvaltning för Serendipity Ixora AB (publ) i likvidation för 
perioden 2019-01-14—2021-05-31. 
Vi tillstyrker att bolagsstämman beviljar likvidatorn ansvarsfrihet för den sista perioden av likvidationen. 

Grund för uttalande 
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 vårt uttalande. 

Likvidatorns ansvar 
Likvidatorn 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.  
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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 likvidatorn 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. 

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. 

 
Stockholm den 16 juni 2021 
 
KPMG AB 

 
 

   
   
   
Duane Swanson 

 
 

Auktoriserad revisor 
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