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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

 

Verksamheten 

Bolagets verksamhet är att utveckla, tillverka och marknadsföra vattenreningssystem för halvledarindustrin. 

 

Då jag tillträdde som VD i december 2021, stod vi i slutfasen av framtagandet av en kommersiell variant av vår modul. Vi hade 

arbetat länge med att forska, testa, och designa en modul som var lika bra som föregångarna, men lättare, robustare, billigare, och 

kanske framför allt – optimerad för serietillverkning. För att utveckla en bra produkt måste man redan vid ritbordet ta hänsyn till 

hur den skall tillverkas, hur många material, hur den skall monteras, och testas, så när designen mognade var det ett helt naturligt 

steg att börja fokusera på produktionslinan. Under våren 2021 började vi därför tillsammans med en handfull underleverantörer ta 

fram olika koncept för hur detta ska gå till. Återigen befann vi oss i en situation där kostnad, enkelhet, robusthet, automation och 

testning skulle vägas mot varandra för att lägga oss på en bra ambitionsnivå gällande produktionslinan. Bosch i Tyskland har varit 

en stark partner i utvecklingen av produktionslinan, och har hela tiden säkerställt att den utformas så att den levererar de värden 

som kunderna har behov av. Detta arbete har hjälpt oss att finna rätt balans mellan exempelvis kostnad och kvalitet vilket lätt blir 

fel om man inte har möjligheten att ta ett utifrånperspektiv. 

 

I skrivandets stund testas nu produktionslinan i olika delar och det är intensiv planering för Factory Acceptance Test, FAT, där 

hela linan slutprovas hos leverantör innan leverans. Det är mycket som skall fungera, inte bara fysiskt, utan även mjukvarumässigt 

då linan innehåller att antal robotar som sköter linans olika moment. 

 
 

En sex-axlad robot är en av huvudkomponenterna i produktionslinan  

 

Under den nuvarande slutfasen av produktionslinans utvecklande skapas många mindre moduler vilka genast testas i vårt labb i 

Bromma. Utfallet är helt i linje med det vi förväntat oss. Kvaliteten både på modulerna och på vattnet de genererar visar att vi 

följer planen mot önskat resultat. 

 

Marknaden 

Att det är halvledarbrist är för oss något mestadels positivt. Det medför att hela världen nu investerar enorma summor i utbyggnad 

av kapacitet för produktion av halvledare, chip. Vattenfrågan för halvledarbranschen är alltid på tapeten, då dessa fabriker 

använder stora mängder vatten i processen, vilket sätter än mer fokus på vattenbehovet.  En relaterad fråga som kommit ikapp 

halvledarindustrin är vilka föroreningar som släpps ut från dessa fabriker, fabs. Nämnas bör att USA ser tillgången på chip som en 

fråga för rikets säkerhet, varför president Biden skrev under ”The Chip Act” vilket säkerställer att stora mängder medel från 

USA’s försvarsbudget kan användas för att bygga halvledarfabriker i USA. Sammanfattningsvis kan vi bara konstatera att 

halvledarbrist, geopolitiska spänningar, och miljöfrågan vrider upp intresset för våra produkter. 

 

Vi har tidigare berätta om de pilotprojekt vi är involverade i där vi tillsammans med företag i halvledarindustrin tar fram 

utrustning för att i stor skala utvärdera våra produkter efter chiptillverkarnas behov.  
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Produkten “Last Rinse” som skall testas i den pilotinstallation vi nu förbereder 

 

Detta projekt har under slutet av 2021 och första halvåret 22 intensifierats. Efter inledande diskussioner direkt med slutkund där 

övergripande värden såsom kvalitet, applikation, värmebehov och liknande diskuterades tog vi hjälp av en stor etablerad teknisk 

konsult här i Sverige för att skapa en grunddesign efter kundens behov. I Sverige finns ingen etablerad kunskap och industri kring 

de vattenkvaliteter Xzero levererar. Efter grundläggande design flyttade vi därför projektet utomlands till kundens närhet, där vi 

kan använda oss av kundens direkta leverantörsnätverk. I dessa områden finns en stor koncentration av världens kunnande om 

ultrarent vatten. Design av pilot, och projektet som helhet leds nu tillsammans med en lokal konsult som vi har haft en relation 

med i snart 20 år. Detta för att säkerställa maximal service till slutkund, och en optimal pilotinstallation efter de förhållanden som 

råder. 

 

Att våra produkter kan rena vatten från allt, till och med nanopartiklar, är för oss ingen nyhet, men marknaden slås ideligen med 

häpnad över vår förmåga. Det som kanske har skapat den största uppmärksamheten är våra produkters förmåga att rena vatten 

från PFAS. PFAS, eller ”Forever Chemicals” som de också kallas har fått mycket utrymme i media. De har kallats vår tids DDT 

och är ett samlingsbegrepp på ca 5000 olika kemiska föreningar som använts sedan 50-talet för att skapa glatta och hållbara ytor. 

Teflon är en mycket känd tillämpning av denna kemikalie. PFAS bryts inte ned i naturen utan ackumuleras i levande materia. Det 

är uppskattat att 99% av alla människor på jorden har detta i blodet, vilka i höga koncentrationer kan leda till bland annat 

reproduktionssvårigheter och cancer. 

 

Vår produkt testades mot dessa kemikalier i ett mycket uppmärksammat test utfört av Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Detta 

test visar att våra produkter tar bort mer än 99% av dessa kemikalier 

 

 
PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) 

 

Halvledarindustrin är en stor känd källa till PFAS i världen, så inom just denna industri var nyheten så stor att Intels miljöchef för 

EMEA, Europa, Mellersta Östern och Afrika, har författat en forskningsrapport tillsammans med oss. Rapporten finns att ladda 

ned från vår hemsida. Vi kommer tillsammans med Intel presentera denna forskningsrapport på en halvledarkonferens i Phoenix i 

slutet av september 2022. Detta är stort för oss, då det är ovanligt att företag som Intel väljer att synas med ett förhållandevis litet 

och okänt företag som Xzero. 

 

Även för våra systerföretag är utsikterna goda. Fokuset på grön vätgas är enormt och trycket på Circular Water Technologies, 

CWT, att leverera utrustning till denna bransch ökar kraftigt. Modulerna köper de av Xzero vilket ställer än större krav på 

produktionskapacitet.  

 

Detta är skälet att vi planerar för att expandera vår produktionskapacitet med 10 eller i vissa scenarion 20 gånger vår initiala 

kapacitet inom ett fåtal år. 

 

En så pass aggressiv expansion skapar behov av stora mängder kapital varför vi sedan ett antal månader tillbaka förbereder en 

förhandling med European Investment Bank, EIB för ett större kapitaltillskott. I väntan på detta avser vi att under hösten  
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genomföra en emission som bryggfinansiering för färdigställandet av vår första produktionslina. 

 

Jag nämnde innan att halvledarbristen är ett mestadels positivt problem för oss då den skapar investeringar och ett sug efter våra 

produkter, men tyvärr innebär den också att leveranstider på exempelvis robotar för vår produktionslina har ökat avsevärt.

 

Som kommentar till bokslutet kan jag säga att våra kostnader under året varit högre än normalt. Detta beror främst på investering i 

en komplett produktionslina. Därtill har vi haft fortsatt behov av expertstöd inom ett flertal områden såsom juridik, automation, 

tillverkningsteknik och konstruktion. 

 

Resultatet av detta stöd har varit gott och kan anses vara en engångskostnad. Dock med undantag av juridiska kostnader. 

Avtalsstöd framför allt avseende patent, produkt och IP kommer fortsätta att vara högt och kanske till och med öka. Detta ser vi 

som en ren konsekvens av att lansera en attraktiv produkt på en mycket stark marknad. 

 
20220901 Andreas Törnblom, Xzero AB 

 

Företagets säte är Stockholm 

 

Flerårsjämförelse*       

       

Beloppen i Flerårsjämförelse visas i KSEK       

  2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 

Nettoomsättning  751 5 453 0 1 637 756 

Res. efter finansiella poster  -13 778 -5 067 -10 124 -4 842 -6 348 

Balansomslutning  8 386 21 103 17 167 11 679 2 774 

Soliditet (%)  49,48 84,95 65,28 83,54 23,91 

Kassalikviditet (%)  95,46 647,14 286,92 604,95 129,34 

       

*Definitioner av nyckeltal, se noter 

       

 

 

Ägarförhållanden 

Antalet aktier under året uppgår till 10 041 697 st fördelat på 600 000 A-aktier och 9 441 697 B-aktier.  

 

Förändringar i eget kapital       

       

    Övrigt fritt Årets Summa fritt 

  Aktiekapital Överkursfond eget kapital resultat eget kapital 

Belopp vid årets ingång  1 021 556 67 678 609 -45 705 421 -5 066 953 16 906 236 

Resultatdisp. enl. beslut av       

årsstämma:    -5 066 953 5 066 953 0 

Årets förlust     -13 778 102 -13 778 102 

       

Belopp vid årets utgång  1 021 556 67 678 609 -50 772 374 -13 778 102 3 128 134 

       

    2022-04-30  2021-04-30 

Villkorade aktieägartillskott uppgår till:    8 964 569  8 964 569 
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Resultatdisposition       

       

Förslag till disposition av bolagets vinst       

       

Till årsstämmans förfogande står       

balanserad vinst   16 906 236    

årets förlust   -13 778 102    

   3 128 134    

Styrelsen föreslår att       

i ny räkning överföres   3 128 134    

   3 128 134    

 

 

 

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 

resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 
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RESULTATRÄKNING 2021-05-01 2020-05-01 

 Not 2022-04-30 2021-04-30 

Rörelsens intäkter m.m.       

Nettoomsättning    751 336  5 453 007 

Övriga rörelseintäkter    5 581  6 316 276 

    756 917  11 769 283 

       

Rörelsens kostnader       

Råvaror och förnödenheter    -244 640  -17 464 

Handelsvaror    -267 934  -663 240 

Övriga externa kostnader    -7 224 996  -9 414 674 

Personalkostnader   2 -5 079 915  -6 692 132 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar 
  

 

-1 087 269 
 

-14 012 

    -13 904 754  -16 801 522 

       

Rörelseresultat    -13 147 837  -5 032 239 

       

Resultat från finansiella poster       

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda 

företag 
  

 

-500 510 
 

0 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter    4 438  0 

Räntekostnader och liknande resultatposter    -134 193  -34 714 

    -630 265  -34 714 

       

Resultat efter finansiella poster    -13 778 102  -5 066 953 

       

Årets resultat    -13 778 102  -5 066 953 
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BALANSRÄKNING 2022-04-30 2021-04-30 

 Not   

TILLGÅNGAR       

       

Anläggningstillgångar       

       

Materiella anläggningstillgångar       

Maskiner och andra tekniska anläggningar   3 1 968 852  0 

Inventarier, verktyg och installationer   4 2 372 751  1 868 

Summa materiella anläggningstillgångar    4 341 603  1 868 

       

Finansiella anläggningstillgångar       

Andra långfristiga värdepappersinnehav    0  500 510 

Summa finansiella anläggningstillgångar    0  500 510 

       

Summa anläggningstillgångar    4 341 603  502 378 

       

Omsättningstillgångar       

       

Varulager m.m.       

Förskott till leverantörer    0  50 000 

Summa varulager m.m.    0  50 000 

       

 

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar    0  190 716 

Aktuell skattefordran    168 907  114 908 

Övriga fordringar    1 499 867  8 514 416 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    129 494  3 040 725 

Summa kortfristiga fordringar    1 798 268  11 860 765 

       

Kassa och bank       

Kassa och bank    2 246 100  8 690 312 

Summa kassa och bank    2 246 100  8 690 312 

       

Summa omsättningstillgångar    4 044 368  20 601 077 

       

SUMMA TILLGÅNGAR    8 385 971  21 103 455 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER       

       

Eget kapital       

       

Bundet eget kapital       

Aktiekapital    1 021 556  1 021 556 

Summa bundet eget kapital    1 021 556  1 021 556 

       

Fritt eget kapital       

Fri överkursfond    67 678 609  67 678 609 

Balanserat resultat    -59 736 942  -54 669 990 

Erhållet aktieägartillskott    8 964 569  8 964 569 

Årets resultat    -13 778 102  -5 066 953 

Summa fritt eget kapital    3 128 134  16 906 235 

       

Summa eget kapital    4 149 690  17 927 791 

       

 

Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder    2 062 834  1 204 298 

Övriga skulder    1 297 091  1 333 798 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    876 356  637 568 

Summa kortfristiga skulder    4 236 281  3 175 664 

       

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    8 385 971  21 103 455 
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NOTER 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

 

  

 Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning. 

       

 Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. 

       

 

 

 Fordringar 

 Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

       

 

 Övriga tillgångar, avsättningar och skulder 

 Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

       

 

 Intäktsredovisning 

 Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför 

inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls  i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs 

för lämnade rabatter. 

       

 

 Materiella anläggningstillgångar 

 Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 

eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som 

inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas: 

       

    Antal år   

Maskiner och andra tekniska anläggningar    5   

Inventarier, verktyg och maskiner    5   

       

 

 Inkomstskatt 

 Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare 

räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. 

Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. 

       

 

 

 

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 

Not 2 Medelantal anställda    2021/2022  2020/2021 

        

 Medelantal anställda       

 Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda       

 närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.       

        

 Medelantal anställda har varit    8,00  8,00 

 

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar    2022-04-30  2021-04-30 
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 Inköp    2 461 065  0 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    2 461 065  0 

 Årets avskrivningar    -492 213  0 

 Utgående ackumulerade avskrivningar    -492 213  0 

 Utgående redovisat värde    1 968 852  0 

        

 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer    2022-04-30  2021-04-30 

        

 Ingående anskaffningsvärde    3 847 399  3 847 399 

 Inköp    2 965 939  0 

 Försäljningar/utrangeringar    -39 000  0 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    6 774 338  3 847 399 

 Ingående avskrivningar    -3 845 531  -3 831 519 

 Försäljningar/utrangeringar    39 000  0 

 Årets avskrivningar    -595 056  -14 012 

 Utgående ackumulerade avskrivningar    -4 401 587  -3 845 531 

 Utgående redovisat värde    2 372 751  1 868 

        

 

Not 5 Definition av nyckeltal       

        

 Soliditet       

 Justerat eget kapital i procent av balansomslutning       

        

 Kassalikviditet       

 
Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av 

kortfristiga skulder 
      

        

        

 

 

       

       

Stockholm        
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