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Styrelsen och verkst llande direkt"ren f"r NFT Growth Partners AB (publ) avger f"ljande !rsredovisning
f"r r kenskaps!ret 2020-10-20 - 2021-12-31, vilket r f"retagets f"rsta verksamhets!r.
#rsredovisningen r uppr ttad i svenska kronor, SEK. Om inte annat s rskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser f"reg!ende !r.

F!rvaltningsber"ttelse
Information om verksamheten
Bolaget ska bedriva investment verksamhet, ga aktier i andra bolag, noterade och icke noterade och
d rmed f"renlig verksamhet.
F"retaget har sitt s te i Stockholm.
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V"sentliga h"ndelser under r"kenskaps#ret
Detta r bolagets f"rsta verksamhets!r.
2020-12-07 gjordes en nyemission och "kning av aktiekapitalet till 500 000 kr.
2021-07-02 gjordes ytterligare en nyemission och "kning av aktiekapitalet till 43 730 000 kr

$garf!rh#llanden
St"rsta garna i bolaget:
Alpcot AB, 27,51%
Drillbazz AB, 11,43%
Six Sis AG, 11,21%

Fler#rs!versikt (Tkr)
Nettooms ttning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2020/21
(15 m!n)
0
-1 762
99,7

F!r"ndring av eget kapital
Aktiekapital

Aktiekapital
Nyemission
#rets resultat
Belopp vid #rets utg#ng

rets
resultat

25 000
43 705 000
43 730 000

-1 761 815
-1 761 815

Totalt

25 000
43 705 000
-1 761 815
41 968 185

F!rslag till behandling av ansamlad f!rlust
Styrelsen f"resl!r att den ansamlade f"rlusten (kronor):
!rets f"rlust
behandlas s! att
i ny r kning "verf"res

-1 761 815

-1 761 815
-1 761 815

F"retagets resultat och st llning i "vrigt framg!r av efterf"ljande resultat- och balansr kning med noter.

NFT Growth Partners AB (publ)
Org.nr 559277-6768

R!relsens int"kter
Nettooms ttning

R!relsens kostnader
$vriga externa kostnader

Not

2020-10-20
-2021-12-31
(15 m#n)

0
0

R!relseresultat

-1 761 815
-1 761 815
-1 761 815

Resultat efter finansiella poster

-1 761 815

Resultat f!re skatt

-1 761 815

rets resultat

-1 761 815
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Not

2021-12-31

2

40 000 000
40 000 000
40 000 000

TILLG NGAR
Anl"ggningstillg#ngar
Finansiella anl ggningstillg!ngar
Andra l!ngfristiga v rdepappersinnehav
Summa anl"ggningstillg#ngar
Oms"ttningstillg#ngar

SUMMA TILLG NGAR

2 094 272
2 094 272
42 094 272
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Kassa och bank
Summa oms"ttningstillg#ngar
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Not

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Fritt eget kapital
#rets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverant"rsskulder
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

43 730 000
43 730 000

-1 761 815
-1 761 815
41 968 185

126 086
126 087
42 094 272
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Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
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Noter
Not 1 Redovisnings- och v"rderingsprinciper
Allm"nna upplysningar
#rsredovisningen r uppr ttad i enlighet med !rsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 #rsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna r of"r ndrade j mf"rt med f"reg!ende !r.

Int"ktsredovisning

Anl"ggningstillg#ngar
Immateriella och materiella anl ggningstillg!ngar redovisas till anskaffningsv rde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettooms ttning
R"relsens huvudint kter, fakturerade kostnader, sidoint kter samt int ktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella int kter och kostnader men f"re bokslutsdispositioner och skatter.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag f"r uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Andra l#ngfristiga v"rdepappersinnehav
2021-12-31
Ing!ende anskaffningsv rden
Ink"p
Utg#ende ackumulerade anskaffningsv"rden

0
40 000 000
40 000 000

Utg#ende redovisat v"rde

40 000 000

Not 3 St"llda s"kerheter och eventualf!rpliktelser
2021-12-31
St"llda s"kerheter
Sp rrade bankmedel

50 000
50 000
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Int kter har tagits upp till verkligt v rde av vad som erh!llits eller kommer att erh!llas och redovisas i
den omfattning det r sannolikt att de ekonomiska f"rdelarna kommer att tillgodog"ras bolaget och
int kterna kan ber knas p! ett tillf"rlitligt s tt.
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Stockholm

P r Roosvall
Ordf"rande

Fredrik Lundberg

V!r revisionsber ttelse har l mnats
Ernst & Youmg AB

Franz Lindstr"m
Auktoriserad revisor
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Johan Lundberg
Verkst llande direkt"r

Revisionsberät t else
Till bolagsstämman i NFT Growth Partners AB (publ), org.nr 559277-6 768

Ut t alanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för NFT Growth
Partners AB (publ) f ör räkenskapsåret 2020-10-20 - 2021-1231.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en prof essionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:



ident ifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut ifrån dessa risker och inhämtar
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för
att ut göra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsent lig felaktighet som beror på
misstag, efter som oegentligheter kan innef atta agerande i
maskopi, förfalskning, avsikt liga utelämnanden, felaktig
informat ion eller åsidosät tande av intern kont roll.



skaff ar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision f ör att utforma
granskningsåt gärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att ut tala oss om eff ektiviteten i den interna kontrollen.



utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskat tningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.



drar vi en slutsat s om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsat t drif t
vid upprät tandet av årsredovisningen. Vi drar också en
slut sat s, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsät ta
verksamheten. Om vi drar slut sat sen att det finns en
väsent lig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberät telsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhet sfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slut sat ser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberät telsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra at t ett bolag inte längre kan fortsät ta
verksamheten.



utvärderar vi den övergripande presentat ionen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om år sredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som
ger en rät tvisande bild.

Enligt vår uppfat tning har årsredovisningen upprät tat s i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av NFT Growth Par tner s AB (publ)s
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess
finansiella resultat för året enligt år sredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför at t bolagsstämman fast ställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för ut t alanden
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 NFT Growth Partners
AB (publ) enligt god revisor ssed i Sverige och har i övr igt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser at t de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra ut talanden.

St yrelsens och verkst ällande direkt örens 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 väsent liga 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 at t
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drif t tillämpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något
realist iskt alternativ t ill att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent ligheter 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
väsent lig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsent liga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omf at tning 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 årsredovisningen

Ut t alanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för NFT Growth Partners AB (publ) för räkenskapsåret
2020-10-2 0 - 2021-12-3 1 samt av förslaget till dispositioner
beträff ande bolagets vinst eller f ör lust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsf rihet för räkenskapsåret .

Grund för ut t alanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vår t
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar . Vi är oberoende i förhållande till NFT Growth Partners
AB (publ) enligt god revisor ssed i Sverige och har i övr igt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en prof essionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust grundar sig f rämst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåt gärder som utför s
baseras på vår prof essionella bedömning med ut gångspunkt i
risk och väsentlighet . Det innebär at t vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsent liga för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för bolagets situat ion. Vi går
igenom och prövar fattade beslut , beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt
uttalande om ansvarsf rihet . Som underlag för vårt uttalande
om styrelsens förslag t ill dispositioner beträff ande bolagets
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Kalmar
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
förfat t ningar

Ernst & Young AB

Vi anser at t de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra ut talanden.

St yrelsens och verkst ällande direkt örens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträff ande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till
utdelning innef at tar detta bland annat en bedömning av om
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets
verksamhetsart, omf attning och risker ställer på storleken av
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt .

Franz Lindström
Auktor iserad revisor

Styrelsen ansvarar för bolagets or ganisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innef attar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att
tillse att bolagets or ganisation är utformad så at t bokf öringen,
medelsför valtningen och bolagets ekonomiska angelägenheter
i övrigt kont rolleras på et t betryggande sät t. Verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens rikt linjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för at t bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på et t betryggande sät t.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträff ande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsf rihet , 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 åt gärd eller gjort sig skyldig t ill någon 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 till dispositioner
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 utför s enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som
kan föranleda ersät tningsskyldighet mot bolaget, eller att ett
förslag t ill dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.
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