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Förvaltningsberättelse 

 

Styrelsen för Lohilo Foods AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020. 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK). Alla belopp är i tusental kronor (tkr) om inte annat anges. 

 

 

Året i korthet 

 

 

 

 

Q2 

 Lansering av glassen Nick´s pints sker 

 

 E-com utvecklas positivt och migrering till ny 

plattform genomförs 

 

 Riktad nyemission om 10 Mkr till Santhe Dahl Invest 

Q3 

 Distributionsavtal signeras med Halo Top som är 

ett av USA´s mest sålda varumärken inom 

funktionsglass 

 

 Trafikkedjan Circle K etablerad som första 

servicehandelskund 

 

Q1 

 Distribution av glassen Häagen-Dazs påbörjades 

 

 Exporten av LOHILO ökar med nya listningar på 

dryck  

 

 Nylanserar LOHILO linschips i mars  

 

 Pandemin börjar påverka samhället runt om i världen 

 

 

Q4 

 En ny säljkår för det torra sortimentet och dryck 

etableras under perioden.  

 

 Ett flertal nya exportländer signerar distributionsavtal 

inom flera kategorier på lokal marknad.  

 

 Börsintroduktion av Lohilo Foods AB (publ) sker under 

oktober på Nasdaq First North Growth Market på 

Stockholmsbörsen 
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Vd har ordet 

 

Vi har under året haft en fortsatt stark tillväxt om 74%, som huvudsakligen drivits 

av de distributionsavtal som ingåtts under året samt delvis de egna varumärkena. 

LOHILO som varumärke, har fortsatt att erövra nya konsumenters hjärtan genom 

nya, spännande produktlanseringar. Exporten har fördubblats under året trots den 

pågående pandemin runt om i världen som påverkat våra kunder markant. 

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till – 14,7 Mkr (-6,3). 

Stark fortsatt utveckling i Sverige  

Året har, pandemin till trots, präglats av en stark 

efterfrågan inom dagligvarumarknaden och det är 

något som gynnat oss. Egenägda varumärken 

såsom LOHILO och Järnaglass har utvecklats 

mycket positivt under året då ökad distribution har 

möjliggjort för fler konsumenter att upptäcka våra 

fantastiska produkter.  

Nya distributionsavtal har under året ingåtts för 

Hägen-Dazs och Halo Top och bidragit till ökade 

volymer genom vår direktdistribution där vi vår 

säljpersonal dagligen besöker över 500 butiker. En 

genomgång av produktportföljen har under sista 

kvartalet genomförts som resulterat i att vi kommer 

att erbjuda färre artiklar till kund, med en 

förbättrad lönsamhet som följd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under sista kvartalet genomförde vi en större 

omorganisation för att ytterligare stärka vårt 

säljfokus genom att etablera en ytterligare säljkår 

som bara säljer det torra sortimentet samt dryck. 

Det möjliggör att vi har en säljkår som bara 

hanterar glass och kan serva ännu fler butiker runt 

om i landet.  

 

Exportmarknaderna påverkas av Covid-19 

Från omvärlden inkom flera förfrågningar på 

varumärket LOHILO’s produkter vilket resulterade i 

att nya länder i Europa, Mellanöstern och Asien 

kontrakterades och startades upp under året.  

LOHILO finns nu som varumärke på över 15 

marknader runt om i världen.  

Utsikterna för de nya exportländerna har under 

året varit och är fortsatt osäkra p.g.a. pandemin. Vi 

ser med tillförsikt fram emot att när restriktionerna, 

som funnits över hela världen lyfts, så att de 

förberedelser vi gjort för exportdistribution kan få 

full kraft.  

På redan befintliga större exportmarknader, som till 

exempel Finland, ser vi en fortsatt positiv trend 

med ökad efterfrågan från både befintliga och nya 

kunder. 

 

Tyrone Andersson, vd 
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Fortsatt stark omsättningstillväxt 

Nettoomsättningen ökade med 74% under året 

och uppgick till 245,8 Mkr (141,6). Tillväxten drevs 

framför allt av en fortsatt god utveckling på 

distribuerade varumärken samt en nästan 

fördubblad export.  

Under året har fortsatta investeringar inom 

organisationen genomförts för att förbereda 

bolaget inför fortsatt expansion, bland annat 

rekrytering av ny säljkår och en rad nya ledande 

befattningar. Dessutom har en större 

sortimentsrevidering genomförts, vilket har 

belastat främst det sista kvartalet. Med de 

genomförda åtgärderna ser vi oss väl rustade att 

kunna fortsätta utveckla försäljningen och LOHILO 

som varumärke.  

 

Framtiden i fokus 

Den långsiktiga planen med hög, lönsam tillväxt 

och en aktiv förvärvsstrategi inom functional food 

står fast.  

 

 

Produktutveckling har alltid varit ett kärnområde 

inom bolaget och det känns nu som om vi hittat 

vår nisch med många spännande lanseringar både 

inom glass och dryck. 

Att hantera den pågående världsomfattande 

pandemin samtidigt som vi fortsätter att växa 

organiskt, utökat antalet anställda främst inom 

säljdelen, samt genomfört ett antal strukturella 

förändringar har medfört en stor arbetsbelastning 

för hela personalstyrkan. Att vi lyckats genomföra 

detta, under denna korta tid, gör mig mycket stolt 

och trygg i att vi är väl rustade inför framtiden.    

LOHILO har idag en position vi bedömer kommer 

möjliggöra fortsatt expansion och utveckling inom 

många spännande funktionella kategorier och 

marknader vilket gör att jag med tillförsikt ser fram 

mot det kommande året.  

 

 

 

 

Tyrone Andersson, vd 
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Verksamheten 

Lohilo Foods AB (publ), tidigare Alvestaglass AB, som grundades 2008 är ett foodtech-bolag med rötter i 

Småland. Bolaget startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i 

Norden. Sedan april 2019 har bolaget etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional 

food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar bl.a LOHILO, Alvestaglass, Häagen-Dazs, NICK´s, Bubbies 

Superfruit och Järnaglass. Huvudkontor, fabrik och centrallager ligger i Växjö med försäljningskontor i 

Stockholm. 

 

Företagets säte är Växjö. 
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Översikt Lohilo Foods 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoomsättning  

246  
Mkr 

Vision 
Create & maintain the 

Ultimate version of U 

Försäljning  

>15  

länder 
  

 

 

Antal medarbetare 

68 
19 % Kvinnor 

81 % Män 

 

Bruttomarginal 

34% 

 
Grundat  

2008 
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Finansiell översikt 

 

 

 
 

Ägarförhållanden 

Per balansdagen innehar följande aktieägare mer än 10% av aktierna: 

- MF30 Holding AB - 48,3 % 

- Santhe Dahl Invest AB - 11,7 % 
 

 

 

Framtida utveckling 

 

• Svenska marknaden kännetecknas av stabil tillväxt då bolagets primära säljkanal är dagligvaruhandeln 

som påverkats i mindre utsträckning, så här långt, jämfört med andra branscher. Säljkårerna stärks upp 

både på den torra och frysta sidan med mer säljresurser samt att nya säljdrivande optimeringar kommer 

att genomföras. Det nya förvärvet Superfruit´s produktportfölj kommer att implementeras under 

sommaren, vilket öppnar upp helt nya produktsegment och säljkanaler inom hälsokost och hälsodryck.  

 

• E-handelssatsningen fortsätter med spännande nyheter, kampanjer och produktsortiment. Trafiktillväxten 

kommer att vara fortsatt fokus tillsammans med riktad betald annonsering för att nå våra digitala 

konsumenter. Ytterligare digitala personella resurser kommer att tillföras under början på kommande år.  

 

• Export påverkas fortsatt av att pandemin inte släpper sitt grepp. Vaccineringen som kommer påbörjas 

runt om i världen bedömer vi kommer förbättra läget på de marknader vi finns på. Dock kommer det 

troligen att dröja till efter sensommaren innan vi ser större förbättringar och lättnader. Vi får positiva 

signaler om ökade listningar i befintliga och förfrågningar från nya länder kring vårt sortiment.  

 

 

Flerårsjämförelse*, koncernen       

       

  2020 2019 2018   

Nettoomsättning  245 767 141 586 120 538   

Balansomslutning  86 506 94 903 56 562   

Soliditet (%)  40,09 17,92 38,03   

Avkastning på eget kapital (%)  -87,20 -72,08 18,17   

       

*Definitioner av nyckeltal, se noter 

       

 

Flerårsjämförelse*, moderbolaget       

       

  2020 2019 2018 2017 2016 

Nettoomsättning  245 767 141 586 120 538 84 573 55 865 

Balansomslutning  85 173 95 264 56 793 43 088 34 294 

Soliditet (%)  39,15 19,68 38,29 49,60 53,00 

Avkastning på eget kapital (%)  -81,13 -61,11 10,13 23,80 14,00 
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Riskfaktorer 

 

• Begränsat antal stora kunder. Bolagets fyra största kunder, ICA, Axfood Coop och Bergendahls står 

tillsammans för cirka 74 procent av Bolagets totala försäljning. Dessa fyra kunder är stora och viktiga 

aktörer på den svenska livsmedelsmarknaden. Omfattning: Om Bolaget skulle förlora någon av kunderna 

som beskrivs ovan riskerar det att få omfattande påverkan på Bolagets omsättning och resultat och 

kommer även att påverka den marknadsandel som Lohilo Foods för närvarande innehar inom 

dagligvarumarknaden. 

 

Bolaget bedömer nivån på ovan nämnda risk till: låg 

 

• IPR. En viktig förutsättning för Bolagets möjligheter att expandera varumärket LOHILO internationellt är 

att Bolaget erhåller immaterialrättslig skydd för varumärket LOHILO på de aktuella marknaderna. Bolaget 

innehar idag immaterialrättsligt skydd för varumärket LOHILO inom Sverige och EU. Omfattning: 

Geografiska begränsningar i Bolagets möjligheter att utnyttja varumärket LOHILO kan långsiktigt påverka 

Bolagets expansionsmöjligheter och därigenom på sikt begränsa Bolagets möjligheter att positivt 

utveckla omsättning och resultat. 

 

Bolaget bedömer nivån på ovan nämnda risk till: låg 

 

• Beroende av leverantörer. Produktionen av Bolagets produkter är beroende av ett begränsat antal 

leverantörer i nedströmskedjan. Leverantörerna som sådana är utbytbara men skulle leverantörerna 

drabbas av kapacitetsbegränsningar eller andra faktorer som påverkar leverantörernas verksamhet finns 

risk att Bolagets verksamhet på, framför allt kort sikt, påverkas negativt då det skulle medföra 

fördröjningar i leveransen. Omfattning: Bolagets tre största leverantörer står tillsammans för cirka 47 

procent av Bolagets totala behov av leverantörstjänster. Leveransproblem riskerar att under en period 

drabba Bolaget i form av ökade kostnader, minskad omsättning och försämrat resultat. 

 

Bolaget bedömer nivån på ovan nämnda risk till: medel 

 

• Beroende av distributionsuppdrag. Lohilo Foods har idag uppdrag att inköpa, lagerhålla, distribuera 

och försälja ett antal varumärken, som till exempel Häagen-Dazs, på en given geografisk marknad. 

Tidslängden på kontrakten varierar från 12-36 månader med automatisk förlängning av avtalsperioden 

om ingendera part säger upp samarbetet. Omfattning: idag kommer cirka 50% av Bolagets omsättning 

från dessa distributionsuppdrag. Värdet på respektive uppdrag varierar i storlek och förändras över tiden 

beroende på hur respektive marknaden utvecklas. Inför varje avtalsperiods förlängningstidpunkt finns 

risken att avtalet inte förlängs.  

 

Bolaget bedömer nivån på ovan nämnda risk till: medel 

 

• Trender och konsumentbeteende. Det finns en ökad efterfrågan på dryck och snacks som ur ett hälso- 

och miljöperspektiv ses som attraktiva. Detta konsumentbeteende ligger i linje med de produkter som 

Lohilo Foods erbjuder genom bland annat proteinberikade glassar. Konsumentbeteenden och trender 

kan dock förändras snabbt och det finns en risk att Bolaget inte fångar upp förändrade 

konsumentbeteenden eller när nya trender etableras vilket kan innebära att Lohilo Foods tappar 

konkurrenskraft på marknaden. Omfattning: Den del av Bolagets produkter som hänförs till funktionella 

livsmedel bedöms motsvara cirka 54 procent av Bolagets totala produkter. En väsentlig negativ 
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förändring i trender och konsumentbeteende på denna marknad nationellt och globalt skulle innebära att 

Bolaget riskerar att tappa såväl omsättning som resultat om snabb produktanpassning inte kan ske. 

 

Bolaget bedömer nivån på ovan nämnda risk till: låg 

 

• Framtida erbjudanden. Lohilo Foods kan i framtiden komma att anskaffa ytterligare kapital, beroende på 

hur kassaflödet från den löpande verksamheten utvecklas över tid samt framtida förvärv, genom att 

besluta om nyemission av aktier eller andra värdepapper. Nyemissioner kan komma att få negativ effekt 

på aktiernas marknadspris. Ytterligare emissionserbjudanden kan även riskera att minska det 

proportionella ägandet och röstandelen för innehavare av aktier i Bolaget (utspädning). 

Bolaget bedömer nivån på ovan nämnda risk till: medel 

 

Miljöpåverkan 

Bolaget bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillverkningen påverkar miljön genom utsläpp 

till luft och kommunalt reningsverk. En miljörapport för 2019 inlämnades under året och godkändes utan 

anmärkning. 
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Förändringar i eget kapital, koncern       

       

       

       

  

Aktiekapital Övrigt 

tillskjutet 

kapital 

Annat eget 

kapital inkl 

årets resultat 

Innehav utan 

bestämmande 

inflytande 

Summa eget 

kapital 

Belopp vid årets ingång  529 18 222 -1 738 0 17 013 

Nyemission  87 35 644 0 0 35 731 

Resultatdisp. enl. beslut av       

årsstämma:       

Fusionsresultat  0 0 6 0 6 

Årets förlust    -18 064 0 -18 064 

       

Belopp vid årets utgång  616 53 866 -19 796 0 34 686 

       

 

Förändringar i eget kapital       

       

   Övrigt bundet  Årets Summa fritt 

  Aktiekapital eget kapital Överkursfond resultat eget kapital 

Belopp vid årets ingång  529 0 23 053 -4 828 18 225 

Nyemission  87 0 35 644 0 35 644 

Resultatdisp. enl. beslut av       

årsstämma:    -4 828 4 828 0 

Fusionsresultat  0 0 6  6 

Årets förlust     -21 139 -21 139 

       

Belopp vid årets utgång  616 0 53 875 -21 139 32 736 

       

 

Resultatdisposition (kronor)       

       

Förslag till disposition av bolagets vinst       

       

Till årsstämmans förfogande står       

balanserad vinst   9 626    

överkursfond   53 866 156    

årets förlust   -21 139 476    

   32 736 306    

Styrelsen föreslår att       

i ny räkning överföres   32 736 306    

   32 736 306    

 

 

 

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 

resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 
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Resultaträkning 
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BALANSRÄKNING Koncernen Moderbolaget 

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

 Not   

TILLGÅNGAR       

       

Anläggningstillgångar       

       

Immateriella anläggningstillgångar       

Koncessioner, patent, licenser, 

varumärken m.m. 
 

10 

6 317 7 328 1 587 1 466 

Summa immateriella 

anläggningstillgångar 
  

6 317 7 328 1 587 1 466 

       

Materiella anläggningstillgångar       

Maskiner och andra tekniska 

anläggningar 
 

11 

12 183 15 485 12 183 15 485 

Inventarier, verktyg och installationer  12 760 1 046 0 0 

Summa materiella 

anläggningstillgångar 
  

12 943 16 531 12 183 15 485 

       

Finansiella anläggningstillgångar       

Andelar i koncernföretag  13 0 0 8 461 8 461 

Uppskjuten skattefordran  9 4 479 0 0 0 

Summa finansiella 

anläggningstillgångar 
  

4 479 0 8 461 8 461 

       

Summa anläggningstillgångar   23 739 23 859 22 231 25 412 

 
 

Omsättningstillgångar       

       

Varulager m.m.  14     

Råvaror och förnödenheter   2 650 4 636 2 650 4 636 

Färdiga varor och handelsvaror   25 277 36 157 25 277 36 157 

Förskott till leverantörer   594 628 594 331 

Summa varulager m.m.   28 521 41 421 28 521 41 124 

       

 

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar   22 795 20 745 23 134 19 700 

Aktuell skattefordran   239 179 445 390 

Övriga fordringar   911 1 518 900 1 507 

Förutbetalda kostnader och upplupna 

intäkter 
 

15 

6 880 6 373 6 880 6 373 

Summa kortfristiga fordringar   30 825 28 815 31 359 27 970 

 

Balansräkning 
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                  Koncernen            Moderbolaget 

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank 

 

 

    

       

Kassa och bank  18 3 421 808 3 062 758 

Summa kassa och bank   3 421 808 3 062 758 

       

Summa omsättningstillgångar   62 767 71 044 62 942 69 852 

       

SUMMA TILLGÅNGAR   86 506 94 903 85 173 95 264 

 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

       

Eget kapital, koncern       

       

Aktiekapital   616 529   

Övrigt tillskjutet kapital   53 866 18 222   

Annat eget kapital inklusive årets resultat   -19 796 -1 738   

Summa eget kapital, koncern   34 686 17 013   

       

Eget kapital, moderföretag       

       

Bundet eget kapital       

Aktiekapital  16   616 529 

Summa bundet eget kapital     616 529 

       

Fritt eget kapital       

Överkursfond     53 866 18 222 

Balanserat resultat     10 4 831 

Årets resultat     -21 139 -4 828 

Summa fritt eget kapital     32 737 18 225 

       

Summa eget kapital, moderföretag     33 353 18 754 

       

 

Långfristiga skulder  17     

Skulder till kreditinstitut   14 469 17 355 14 469 17 355 

Övriga skulder   0 2 193 0 2 025 

Summa långfristiga skulder   14 469 19 548 14 469 19 380 

       

 

Kortfristiga skulder       

Checkräkningskredit   0 223 0 0 

Skulder till kreditinstitut   5 157 19 223 5 157 19 223 

Leverantörsskulder   18 284 28 288 18 284 27 330 

Övriga skulder   6 871 4 755 6 871 4 755 

Upplupna kostnader och förutbetalda 

intäkter 
 

19 

7 039 5 853 7 039 5 822 

Summa kortfristiga skulder   37 351 58 342 37 351 57 130 

       

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   86 506 94 903 85 173 95 264 
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Lohilo Foods AB (publ) 
Org.nr. 556740-7050 

 

KASSAFLÖDESANALYS Koncernen Moderbolaget 

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

 Not   
 

KASSAFLÖDESANALYS Koncernen Moderbolaget 

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

 Not   

Den löpande verksamheten       

Rörelseresultat  3 -20 908 -12 475 -19 469 -10 965 

Justeringar för poster som inte ingår i 

kassaflödet 
 

 

6 174 5 046 4 755 4 645 

Erhållen ränta m.m.   -64 132 -64 132 

Erlagd ränta   -1 571 -1 542 -1 606 -1 542 

Betald inkomstskatt   -60 175 -55 -36 

       

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 
      

före förändringar av rörelsekapital   -16 429 -8 664 -16 439 -7 766 

       

Kassaflöde från förändringar av 

rörelsekapital 
      

Minskning(+)/ökning(-) av 

varulager/pågående arbete 
  

12 900 -14 702 12 603 -14 405 

Minskning(+)/ökning(-) av 

kundfordringar 
  

-2 050 -12 745 -3 434 -11 699 

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar   100 -4 538 100 -4 527 

Minskning(-)/ökning(+) av 

leverantörsskulder 
  

-10 004 24 193 -9 046 23 061 

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga 

skulder 
  

3 302 5 614 3 333 5 756 

       

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 
  

-12 181 -10 842 -12 883 -9 580 

       

 

Investeringsverksamheten       

Förvärv av koncessioner, patent, licenser 

m.m. 
 

10 

-472 -7 242 -472 -840 

Förvärv av maskiner och andra tekniska 

anläggningar 
 

11 

-1 097 -4 187 -1 097 -4 251 

Förvärv av koncernföretag  13 0 0 0 -7 211 

       

 

Kassaflöde från 

investeringsverksamheten 
  

-1 569 -11 429 -1 569 -12 302 

 

Kassaflödesanalys 
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                   Koncernen              Moderbolaget 

 

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

 
 

 

 

 

 

 

NOTER 

 

 

 

 

 

 

Finansieringsverksamheten 

      

Årets nyemission   35 731 9 042 35 731 9 042 

Upptagna långfristiga lån    716 0 11 412 

Ändring kortfristiga finansiella skulder   -14 289 13 981 -14 066 2 894 

Amortering långfristiga lån   -5 079 0 -4 911 0 

Utbetald utdelning   0 -1 320 0 -1 320 

       

Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten 
  

16 363 22 419 16 753 22 028 

       

Förändring av likvida medel   2 613 149 2 304 148 

Likvida medel vid årets början   808 659 758 610 

       

Likvida medel vid årets slut   3 421 808 3 062 758 

 

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. Dock som ett led i att harmonisera 

redovisningsprinciperna i koncernen har marknadsrabatter för 2020 och jämförelseåren klassificerats 

om från en reduktion av nettoförsäljningen till omkostnader.  

 

       

 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. 

       

  

 

 

Noter 
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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  

Nedlagda utgifter på 

annans fastighet 
   

20 
 

Maskiner och andra 

tekniska anläggningar 
   

5 
 

Inventarier, verktyg och 

maskiner 
   

5 
 

 

Immateriella anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 

avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda 

nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av 

utan nedskrivnings prövas årligen. Följande nyttjandeperioder tillämpas: 

    Antal år  

Koncessioner, patent, 

licenser, varumärken samt 

liknande rättigheter 

   

5 

 

 

Varulager 

Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och 

nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för 

beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn har tagits till inkurans. 

 

Råvaror samt hel- och halvfabrikat har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt 

först-in-först-ut, och beräknat nettoförsäljningsvärde. I anskaffningsvärdet för egentillverkade halv- 

och helfabrikat har direkta och indirekta tillverkningskostnader ökat anskaffningsvärdet. 

 

 

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 och den statliga inkomstskattesatsen i Sverige beräknas på 21,4 %. 

 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag har 

av förenklingsskäl endast redovisats i koncernen. Temporära skillnader beaktas ej i koncernmässiga 

immateriella tillgångar. För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas därmed 

sammanhängande skatt i resultaträkningen. För poster som redovisas direkt mot eget kapital 

redovisas även skatten direkt mot eget kapital. 
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Koncernredovisning 

Dotterföretag 

 

Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet 

eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att 

utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. 

Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas 

per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses 

förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen 

innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader 

medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag. 

 

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten 

för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade 

egetkapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell 

tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid 

förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt 

minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med 

förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och 

kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ 

goodwill 

 

 

Not 2     Uppskattningar och bedömningar 

 

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens 

bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då 

bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett 

antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa 

används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår 

tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.  

 

Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i 

den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen 

görs och i framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder 

 

De väsentliga riskerna i den finansiella rapporteringen avser främst redovisat värde på immateriella- 

och finansiella anläggningstillgångar. Det bokförda värdet är beroende av att den framtida 

marknaden för bolagets produkter utvecklas som förväntat. Bedömningen per den 31 december 

2020 är att redovisat värde på dessa poster inte överstiger verkligt värde 
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Not 3 Nettoomsättning   Koncernen  Moderbolaget  

    2020 2019 2020 2019 

        

        

 
Nettoomsättning uppdelad på 

geografiskt område 
      

 Sverige   203 720 120 455 203 720 120 455 

 Export   42 047 21 131 42 047 21 131 

    245 767 141 586 245 767 141 586 

        

Not 4 Inköp och försäljning inom 

koncernen 
  

Koncernen 
 

Moderbolaget 
 

    2020 2019 2020 2019 

        

 
Koncerninterna inköp eller 

försäljningar har ej förekommit. 
      

        

 

        

Not 5 Leasingavtal - Operationell 

leasing leasetagare 
  

Koncernen 
 

Moderbolaget 
 

    2020 2019 2020 2019 

        

 
Under året har företagets 

leasingavgifter 
      

 uppgått till   16 125 14 956 16 125 14 913 

        

        

 

Framtida minimileasingavgifter för 

icke uppsägningsbara 

leasingavtal, 

      

 
förfaller till betalning enligt 

följande: 
      

 Inom 1 år   13 501 8 760 13 501 8 760 

 Mellan 2 till 5 år   38 804 42 930 38 804 42 930 

 Senare än 5 år   51 397 56 627 51 397 56 627 

    103 702 108 317 103 702 108 317 

 

 

 Upplysningar till enskilda poster 
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Not 6 Ersättning till revisorer   Koncernen  Moderbolaget 

    2020 2019 2020 2019 

        

 Crowe Tönnervik Revision AB       

 Revisionsuppdrag   170 131 170 131 

        

    170 131 170 131 

        

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer 

av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller 

skatterådgivning. 

 

 

 

Not 7 Personal   Koncernen  Moderbolaget  

    2020 2019 2020 2019 

        

 Medelantalet anställda       

 
Medelantalet anställda bygger på 

av bolaget betalda 
      

 
närvarotimmar relaterade till en 

normal arbetstid. 
      

        

 Medelantal anställda har varit   68,00 48,00 68,00 48,00 

 Löner, ersättningar m.m.       

 
Löner, ersättningar, sociala 

kostnader och 
      

 
pensionskostnader har utgått 

med följande belopp: 
      

        

 Styrelsen och VD:       

  Löner och ersättningar  1 650 653 1 650 653 

  Pensionskostnader  240 240 240 240 

    1 890 893 1 890 893 

 Övriga anställda:       

  Löner och ersättningar  26 022 22 048 26 038 21 850 

  Pensionskostnader  944 823 944 823 

    26 966 22 871 26 982 22 673 

        

 Sociala kostnader   8 741 7 081 8 740 7 017 

        

 Summa styrelse och övriga   37 597 30 445 37 612 30 583 
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Not 8 Optioner 

 

Extra bolagsstämma i Lohilo Foods AB (publ) beslutade den 17 mars 2016 att genom en riktad emission 

emittera högst 400 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kan under utnyttjandeperioden som löper till 

och med 17 mars 2021, utnyttjas för teckning av nyemitterade aktier i bolaget. Teckningspriset är fastställt till 

7,50kr per aktie.  

 

Vid ordinarie bolagsstämma i Lohilo Foods AB (publ) beslutades den 1 juni 2018 att genom en riktad 

emission emittera högst 250 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kan under utnyttjandeperioden 

som löper till och med 31 augusti 2021, utnyttjas för teckning av nyemitterade aktier i bolaget. 

Teckningspriset är fastställt till 17,50 kr per aktie.  

 

Vid ordinarie bolagsstämma i Lohilo Foods AB (publ) beslutades den 4 april 2020 att genom en riktad 

emission emittera högst 250 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kan under utnyttjandeperioden 

som löper till och med 30 juni 2023, utnyttjas för teckning av nyemitterade aktier i bolaget. Teckningspriset är 

fastställt till 28,00 kr per aktie. 

 

 

 

 

 

 
Könsfördelning i styrelse och 

företagsledning 
      

        

 Antal styrelseledamöter   5 4 5 4 

 varav kvinnor   2 1 2 1 

 varav män   3 3 3 3 

        

Ledande befattningshavare saknar avtal om avgångsvederlag. 
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Not 9 Skatt på årets resultat    2020  2019 

 Koncernen       

        

 Aktuell skatt    0  0 

 Uppskjuten skatt    4 479  1 615 

     4 479  1 615 

        

 Avstämning av effektiv skatt       

 Resultat före skatt    -22 543  -13 885 

        

 Skattekostnad 21,40% (21,40%)    4 824  2 971 

        

        

 Skatteeffekt av:       

 Ej avdragsgilla kostnader    -103  -74 

 Schablonintäkt periodiseringsfond    0  -4 

 
Skatt på koncernmässigt 

underskott 
   

-242 
 

-323 

 I år uppkomna underskottsavdrag    -4 479  -955 

 Förändring Uppskjuten skatt    4 479  0 

 Summa    4 479  1 615 

        

        

        

 Moderbolaget    2020  2019 

        

 Aktuell skatt    0  0 

 Uppskjuten skatt    0  0 

     0  0 

 

Avstämning av effektiv skatt       

Resultat före skatt    -21 139  -4 828 

       

Skattekostnad 21,40% (21,40%)    4 524  1 033 

       

Skatteeffekt av:       

Ej avdragsgilla kostnader    -102  -74 

Schablonintäkt periodiseringsfond    0  -4 

I år uppkomna underskottsavdrag    -4 422  -955 

Summa    0  0 
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 Moderbolaget    2020  2019 

        

 Aktuell skatt    0  0 

 Uppskjuten skatt    0  0 

     0  0 

        

 Avstämning av effektiv skatt       

 Resultat före skatt    -21 139  -4 828 

        

 Skattekostnad 21,40% (21,40%)    4 524  1 033 

 

 Skatteeffekt av:       

 Ej avdragsgilla kostnader    -102  -74 

 Schablonintäkt periodiseringsfond    0  -4 

 I år uppkomna underskottsavdrag    -4 422  -955 

 Summa    0  0 

 

        

        

        

 

Not 

10 

Koncessioner, patent, licenser, 

varumärken m.m. 
  

Koncernen 
 

Moderbolaget 
 

    2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

        

 Ingående anskaffningsvärde   9 356 2 114 1 754 914 

 Inköp   472 7 242 472 840 

 
Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 
  

9 829 9 356 2 226 1 754 

 Ingående avskrivningar   -1 798 -230 -288 0 

 Årets avskrivningar   -1 132 -1 798 -351 -288 

 
Utgående ackumulerade 

avskrivningar 
  

-3 511 -2 028 -639 -288 

 Utgående redovisat värde   6 317 7 328 1 587 1 466 

        

 

Not 

11 

Maskiner och andra tekniska 

anläggningar 
  

Koncernen 
 

Moderbolaget 
 

    2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

        

 Ingående anskaffningsvärde   30 909 26 722 30 909 26 722 

 Inköp   1 097 4 251 1 097 4 251 

 Försäljningar/utrangeringar   0 -64 0 -64 

 
Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 
  

32 006 30 909 32 006 30 909 

 Ingående avskrivningar   -15 424 -11 130 -15 424 -11 130 

 Försäljningar/utrangeringar   0 63 0 63 

 Årets avskrivningar   -4 399 -4 357 -4 399 -4 357 

 
Utgående ackumulerade 

avskrivningar 
  

-19 823 -15 424 -19 823 -15 424 

 Utgående redovisat värde   12 183 15 485 12 183 15 485 
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Not 

12 

Inventarier, verktyg och 

installationer 
  

Koncernen 
 

Moderbolaget 
 

    2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

        

 Ingående anskaffningsvärde   3 337 3 743 0 0 

 Försäljningar/utrangeringar   0 -406 0 0 

 
Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 
  

3 337 3 337 0 0 

 Ingående avskrivningar   -2 291 -1 905 0 0 

 Försäljningar/utrangeringar   0 238 0 0 

 Årets avskrivningar   -286 -624 0 0 

 
Utgående ackumulerade 

avskrivningar 
  

-2 577 -2 291 0 0 

 Utgående redovisat värde   760 1 046 0 0 
 

 

 

 

 

 

Not 

13 

Andelar i koncernföretag 
      

 Moderbolaget    2020-12-31  2019-12-31 

        

 Företag   Antal/Kap. Redovisat  Redovisat 

 Organisationsnummer  Säte andel % värde  värde 

 Sportglass AB    50  50 

 556981-2810  Växjö 100,00%    

 Järna Glass Varumärkes (JGV) AB    4 197  4 197 

 559159-1127  Växjö 100,00%    

 Nordic Mochi AB    4 214  4 214 

 556936-4044  Växjö 100,00%    

     8 461  8 461 

        

 
Uppgifter om eget kapital och 

resultat 
   

Eget kapital 
 

Resultat 

 Sportglass AB    49  0 

 Järna Glass Varumärkes (JGV) AB    50  0 

 Nordic Mochi AB    538  -271 

        

 

        

Not 

14 

Varulager 
  

Koncernen 
 

Moderbolaget 
 

    2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

        

 Råvaror och förnödenheter       

 Bokfört värde   2 650 4 636 2 650 4 636 

        

 Färdiga varor och handelsvaror       

 Bokfört värde   25 277 36 157 25 277 36 157 
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Not 
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Förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter 
  

Koncernen 
 

Moderbolaget 
 

    2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

        

        

 Leasingavgifter   6 069 5 705 6 070 5 706 

 Försäkringspremier   177 539 177 539 

 Övriga poster   633 128 633 128 

    6 879 6 372 6 880 6 373 

        

Not 

16 

Upplysningar om aktiekapital 
      

        

     
Antal aktier 

 
Kvotvärde 

(KR) per aktie 

 Antal/värde vid årets ingång    12 584 790  0,04 

 Nyemission    714 286  0,04 

 Nyemission    1 363 636  0,04 

 Antal/värde vid årets utgång    14 662 712  0,04 

        

 

        

Not 

17 

Långfristiga skulder 
  

Koncernen 
 

Moderbolaget 
 

    2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

        

 Skulder till kreditinstitut   14 469 17 355 14 469 17 355 

        

        

 Övriga långfristiga skulder   0 2 193 0 2 025 

        

        

 

Not 

18 

Checkräkningskredit 
  

Koncernen 
 

Moderbolaget 
 

    2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

        

 
Beviljad checkräkningskredit 

uppgår till: 
  

15 000 15 000 15 000 15 000 

 

Not 

19 

Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter 
  

Koncernen 
 

Moderbolaget 
 

    2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

        

 Upplupna löner och ersättningar   6 571 5 547 6 571 5 531 

 Övriga upplupna kostnader   468 306 468 291 

    7 039 5 853 7 039 5 822 

 

Not 

15 

Förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter 
  

Koncernen 
 

Moderbolaget 

    2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

        

        

 Leasingavgifter   6 070 5 705 6 070 5 706 

 Försäkringspremier   177 539 177 539 

 Övriga poster   633 128 633 128 

    6 880 6 372 6 880 6 373 
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Vd-byte skedde 2021-02-01 då Tyrone Andersson ersätter Richard Hertvig. Richard övergår i en konsultroll 

som affärs- och produktutvecklare nära knuten till bolaget. 

Ny finanschef, Mats Vikström, anställs från 1 maj 2021. Mats tar över rollen från Niclas Blomström som 

kommer att kvarstå i bolaget som Finance Manager. Mats Vikström kommer närmast från rollen som CFO 

från Dr. Saeid AB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not 

20 

Disposition av vinst eller förlust 
      

        

 
Förslag till disposition av bolagets 

vinst 
      

        

 Till årsstämmans förfogande står       

 balanserad vinst   10    

 överkursfond   53 866    

 årets förlust   -21 139    

    32 736    

 Styrelsen föreslår att       

 i ny räkning överföres   32 736    

    32 736    

        

        

Not 

21 

Ställda säkerheter 
  

Koncernen 
 

Moderbolaget 
 

    2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

        

 Företagsinteckningar   42 000 41 000 42 000 41 000 

 Summa ställda säkerheter   42 000 41 000 42 000 41 000 

Not 

22 

Väsentliga händelser efter 

räkenskapsårets slut 

Lohilo Foods AB (publ) har efter verksamhetsåret förvärvat 100% av Superfruit Scandinavia AB i två olika 

affärer. 75,6% med tillträde 2021-03-01 samt 24,4% med tillträde 2021-04-01. 

 

Not 

23 

Definition av nyckeltal 

    

 Soliditet 

 Justerat eget kapital i procent av balansomslutning 

    

 Avkastning på eget kapital 

 Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital 
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Hans Jaconsson Richard Hertvig Tyrone Andersson 

Ordförande Ledamot Vd 

Anna Frick Dan Isaksson Amanda McEwan 

Ledamot Ledamot Ledamot 

Min revisionsberättelse har lämnats 

Rickard Norinder 

Auktoriserad revisor / medlem i FAR 
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     Crowe Tönnervik Revision AB 
      Independent member Crowe Global 

 

 

REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i Lohilo Foods AB (publ) 

Org.nr. 556740-7050 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Lohilo Foods AB (publ) för år 2020. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 

och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 

31 december 2020 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för 

koncernen. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 

enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget 

och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen 

upprättas och att de 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 och koncernredovisning 

som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för 

bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 

förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 

Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 

upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet 

inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en 

revisionsberättelse som innehåller mina 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 och koncernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 

under hela revisionen. Dessutom: 

•  identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 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 mina 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 jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i 

den interna kontrollen. 

•  utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande 

direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

•  drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 

vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 

revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 

förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om 
jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 

på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 

upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina slutsatser 

baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 

förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten. 

•  utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och 

koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de 

underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

•  inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen i enheterna eller 

affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, 

övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag är ensam ansvarig för mina uttalanden. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 

Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i 

den interna kontrollen som jag identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning för Lohilo Foods AB (publ) för år 2020 samt av förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Jag tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 

ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 

"Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 

och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till 

utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som 

bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna 

kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat 

att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens 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. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 

anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 

överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, 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 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. 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 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 utförs enligt god revisionssed i 

Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, 

eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en 

professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner 

av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 

Det innebär att jag 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. Jag går igenom och 

prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om 

ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 

förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Anmärkning 

Vid flera tillfällen under räkenskapsåret har avdragen källskatt, mervärdesskatt, debiterad skatt och arbetsgivaravgifter 

inte betalats i rätt tid. Eftersom bolaget inte lidit någon väsentlig skada påverkas inte mitt uttalande om ansvarsfrihet. 

 

Växjö 

 

 

Rickard Norinder 

Auktoriserad revisor / Medlem i Far 
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