






















































Xpecunia Nordic Aktiebolag (publ) med dotterbolag

Stockholm den 2022-03-23

PM till styrelsen avseende iakttagelser och rekommendationer i
samband med vår bokslutsgranskning.

Vi lämnar här våra iakttagelser och rekommendationer från revisionen av
bokslutet. Det är vår förhoppning är att våra rekommendationer kan bidra
till en fortsatt utveckling av bättre och effektivare rutiner och processer.

Viktiga noteringar som kan påverka vår revisionsberättelse alternativt
påverkar vår revisionsberättelse för Xpecunia Nordic Aktiebolag (publ)

● Skatter och avgifter har betalats  för sent upprepade gånger under
räkenskapsåret, vilket kommer föranledde en anmärkning i
revisionsberättelsen i enlighet med Aktiebolagslagen 9:34 p3. Vår
bedömning är att bolaget inte lidit skada förutom kostnadsränta. Vi
rekommenderar starkt ledningen att säkerställa att denna rutin
förbättras enligt skatteförfarandelagen 62 kap , 3-4§§. Detta för att
undvika framtida anmärkningar i revisionsberättelsen.
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Noteringar från årets revision

● Arbetet med revisionen har varit smidig i stora delar, däremot
behöver bolaget säkerställa att det finns resurser att upprätta
årsredovisning och delårsrapporter enligt gällande regelverk. Vad vi
förstår har företagsledningen förstärkt ekonomiavdelningen till
kommande år vilket vi självklart ser positivt på.

● I dotterbolaget Zinkhus AB har skatter och avgifter betalats för sent
men med ett fåtal gånger varför vi inte känner oss tvingade att skriva
en anmärkning i revisionsberättelsen för detta räkenskapsår.
Styrelsen rekommenderas att stärka upp rutinerna kring inbetalning
till skattekontot enligt samma rutin som för moderbolaget ovan så
att anmärkningar i revisionsberättelsen kan undvikas framgent.

Andra särskilt viktiga omständigheter

● Bolagets VD har ensam rätt att genomföra transaktioner på banken,
vi har förståelse för att organisationen är liten, men vill trycka på att
dualitet på bank är en viktig intern kontroll och bra försäkring för den
som gör utbetalningar.

Om vår revision

Vår granskning har utförts enligt god revisionssed i Sverige, innebärande
att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om
att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Härvid har vi
inriktat vårt arbete på väsentlighet och risk. 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 fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen.
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Granskningen har utförts med utgångspunkt i International Standards on
Auditing (ISA), inom We Audit gällande revisionsansats samt
kompletterande anpassningar avseende branschen och för företaget
speciella poster. Vi är oberoende i förhållande till bolagen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.

Vi som deltagit i revisionen vill även passa på att tacka för den hjälp vi fått
under vårt arbete.

Med vänliga hälsningar,

Urban Johansson Simon Westerberg 

Auktoriserad revisor       Auktoriserad revisor
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