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Förvaltningsberättelse 
Styrelsen och verkställande direktören för LightLab Sweden 

AB 556585-8981 får härmed avge årsredovisning för 

räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2019.  

Detta är LightLab 

LightLab, som har sin verksamhet förlagd till Uppsala, 

utvecklar och erbjuder teknik och produkter för hållbar 

desinfektion av vatten, luft, livsmedel och ytor med hjälp 

av UV-ljus. 

LightLabs aktie handlades fram till 12 mars 2020, då 

Bolagets aktie avnoterades, på NASDAQ OMX First North. 

Certified Adviser under 2019 och fram till avnotering var 

Erik Penser Bankaktiebolag. Antalet aktieägare uppgick per 

31 december till ca 3 300 (3 900).  

2019 i korthet  

 I mars tecknade LightLab ett samarbetsavtal med 
italienska SAES Getters S.p.A., ett globalt ledande 
Bolag inom området avancerade funktionella 
material. Avtalet innebär att parterna kommer 
att utvärdera den framtida potentialen för 
LightLabs produkter för UV-desinfektion med 
syftet att i ett första steg undersöka 
möjligheterna till ett långsiktigt närmare 
samarbete mellan Bolagen. I slutet av november 
tecknade LightLab en avsiktsförklaring med 
Italienska SAES Getters S.p.A. kring ett möjligt 
samarbete inom området UV-chip. 

 

 I april tillkännagav LightLab tillgängligheten av 
nya UV-chipprodukter för hållbar och effektiv 
desinfektion av livsmedel, ytor, luft och 
dricksvatten. Verifierade UV-chip, utvecklingskort 
och referenskonstruktioner finns tillgängliga för 
kunder sedan slutet av april. 

 

 I juli meddelades att projektet med Midea tagit 
ytterligare steg framåt och att målet är att kunna 
utföra återstående tillförlitlighetsprovning under 
innevarande (tredje) kvartal, innan projektet kan 
ta nästa steg med order och leverans av 
förserier. 

 

 I juli utsåg styrelsen Rune Torbjörnsen till ny VD 
för LightLab från 1 september 2019 

 

 Luci Intressenter AB, ett nybildat bolag som ägs 
av Gunnar Dellner, Östersjöstiftelsen och 
Gålöstiftelsen, lämnade den 6 november 2019 
ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna 

i LightLab att överlåta samtliga aktier i LightLab 
till Luci Intressenter AB, mot kontant betalning 
om 5,00 kronor per aktie. Styrelsen för LightLab 
Sweden AB rekommenderar samma dag enhälligt 
aktieägarna i LightLab att acceptera erbjudandet 
från Luci Intressenter AB. 
 

Organisation och personal  

Koncernen omfattar moderbolaget LightLab Sweden AB 

(publ), Bright Europé AB (vilande) samt LightLab 

Operations AB (vilande). All verksamhet bedrivs idag i 

LightLab Sweden AB (publ). 

Vid periodens utgång hade LightLab 30 (27) medarbetare 

inklusive externa konsulter. Totalt motsvarar antalet 

medarbetare 21 (18) heltidsanställda.  

Patent  

LightLabs patentportfölj innehåller totalt 142 (126) patent 

och patentansökningar. Patenten är fördelade över 24 (23) 

patentfamiljer Bolaget är ett teknikbolag (och inte ett 

producerande produktbolag) och det är därför av väsentlig 

vikt att Bolagets teknik är väl och formellt skyddad via 

patent och patentansökningar, eftersom Bolagets 

affärsmodell till stor del bygger på att sälja licenser till 

kunder som producerar produkter baserade på Bolagets 

teknik. LightLab har genom att investera i FoU utvecklat en 

högteknologisk teknikplattform och har byggt upp en 

patentportfölj för sin teknik. LightLabs forsknings- och 

utvecklingsarbete har löpande skyddats genom kvalificerat 

patentarbete där ytterligare tre patentansökningar har 

lämnats in under det senaste året. I och med att LightLab 

nu använder en teknik inom UV-segmentet som tidigare 

inte använts skapas nya idéer vilka Bolaget eftersträvar att 

skydda. LightLab avser att licensiera den patenterade 

tekniken till aktörer globalt och bygger som ett resultat av 

detta upp en portfölj som har ett marknadsmässigt skydd 

på de stora marknaderna. Förutom eget patentskydd 

omfattar strategin kontinuerlig bevakning av 

konkurrerande tekniker. Då LightLab är ett 

utvecklingsföretag arbetar man löpande med att utveckla 

patentportföljen.  

Investeringar  

Årets investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 

TSEK 14 155 (16 486) och i materiella tillgångar till TSEK 3 

013 (2 928) för koncernen och för moderföretaget. 
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Finansiering och likviditet  

I slutet på 2018 erhöll Bolaget en kreditram om 20 miljoner 

kronor från Gunnar Dellner, en av Bolagets huvudägare. 

Kreditramen har nyttjats under 2019 och efter 

räkenskapsårets utgång har ytterligare bryggfinansiering 

om 10 miljoner upptagits från Bolagets huvudägare Gunnar 

Dellner och Östersjöstiftelsen.   

Antal aktier och optioner  

Antal aktier uppgår vid periodens slut till 26 187 168.  

Resultat och ställning  

Koncernresultatet för helåret efter finansiella poster 

uppgick till TSEK -34 285 (-23 100), varav TSEK -15 761 (-8 

227) avsåg personalkostnader. Aktiverade utvecklings- och 

patentkostnader uppgick 31 december 2019 till TSEK 90 

254 (85 050).  

Teknikplattformen är väl utvecklad och ledningen ser inom 

rimlig framtid ett flertal tillämpningsområden där tekniken 

kan kommersialiseras. Från och med kvartal 4 2015 

redovisar bolaget avskrivningar på balanserade 

utvecklingskostnader, vilket har belastat årets resultat med 

TSEK 7 084 (7 084).  

Bolagsstyrning  

Allmän information 

LightLab Sweden AB (publ), organisationsnummer 556585-

8981, inregistrerades vid Bolagsverket 2000-02-21 och 

registrerades under nuvarande firma 2000-05-10. Bolagets 

associationsform är aktiebolag och dess verksamhet 

regleras av aktiebolagslagen (2005:551).  

Tillstånd  

LightLab är inte beroende av tillstånd eller beslut från 

nationella myndigheter eller motsvarande organ.  

Försäkringsskydd  

Styrelsen bedömer att Bolagets nuvarande 

försäkringsskydd är tillfredsställande med avseende på 

verksamhetens art och omfattning.  

Tvister och rättsliga förfaranden  

Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller 

skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda eller sådana 

som Bolaget är medveten om kan uppkomma) under de 

senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle 

kunna få betydande effekter på emittentens eller 

koncernens finansiella ställning eller lönsamhet.  

Anställningsavtal  

Bolaget har per 31 december 21 (18) personer 

heltidsanställda och verksamma i Sverige. Utöver anställd 

personal finns personer med nyckelkompetens engagerade 

i Bolaget på konsultbasis. Vid periodens utgång hade 

Bolaget 30 (27) medarbetare inklusive konsulter.  

Transaktioner med närstående 

Utöver beslutade styrelsearvoden har styrelsens ledamöter 

fakturerat TSEK 363 (358) från bolag närstående till 

ledamöterna (se not 2). Arbetet skall på förhand vara 

godkänt av styrelsens ordförande. Beslut togs på 

årsstämman 9 maj 2019 om dagarvode på TSEK 10 för 

arbetsinsatser utöver vad som följer av ledamöternas 

styrelseuppdrag.  

I slutet på 2018 erhöll Bolaget en kreditram om 20 miljoner 

kronor från Gunnar Dellner, en av Bolagets huvudägare. 

Ersättning för kreditramen utgår med en limitavgift om 5% 

av den totala kreditramen och 10% ränta på utnyttjat 

kapitalbelopp. Utnyttjat kapitalbelopp plus upplupen 

limitavgift och ränta ska återbetalas senast 31 december 

2020. Kreditramen har nyttjats till sin helhet under 2019. 

I början av januari 2020 erhöll LightLab en kreditram om 10 

miljoner kronor från Bolagets huvudägare, 

Östersjöstiftelsen och Gunnar Dellner, med syftet att 

säkerställa Bolagets kortfristiga rörelsekapitalbehov. 

Krediten löper med 8% ränta med förfall 30 juni 2020. 

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har 

eller har haft någon direkt eller indirekt delaktighet i övrigt 

som motpart i några av Bolagets affärstransaktioner, som 

är eller har varit ovanliga till sin karaktär eller med 

avseende på villkoren och som i något avseende kvarstår 

oreglerad eller oavslutad. Revisorerna har inte heller varit 

delaktiga i några affärstransaktioner enligt ovan. Bolaget 

har heller inte lämnat lån, ställt garantier eller ingått 

borgensförbindelse till eller till förmån för någon av 

styrelsens ledamöter, ledande befattningshavare eller 

revisorer i Bolaget.  

Styrelsens arbete och organisation 

I samband med årsstämman 2019 valdes Anders Frisk till 

styrelsens ordförande och Lennart Nilsson till ordinarie 
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ledamot. Håkan Wallin, Göran Seifert och Tove Langlet 

omvaldes till ordinarie ledamot.  

Under året har LightLabs styrelse sammanträtt 18 (13) 

gånger.  

Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång  

 LightLab har av Östersjöstiftelsen och Gunnar 
Dellner erhållit en kreditram om 10 miljoner 
kronor. Syftet är att säkerställa Bolagets 
kortfristiga behov av rörelsekapital. Utnyttjad 
kredit plus upplupen ränta skall enligt avtal 
återbetalas senast 30 juni 2020.  

 

 LightLab och NTU Singapore förlänger samarbete 
till år 2024. Nanyang Technological University, 
Singapore (NTU Singapore), och LightLab 
undertecknade 8 december 2014 ett avtal kring 
forskningssamarbete. Mot bakgrund av det 
framgångsrika samarbetet och de resultat som 
uppnåtts har NTU Singapore och LightLab nu 
kommit överens om att förlänga det existerande 
avtalet kring forskningssamarbete fram till 31 
mars 2024. Denna förlängning av 
samarbetsavtalet kräver ingen ytterligare 
finansiering från någon av parterna.  

 

 Luci Intressenter begär tvångsinlösen och 
LightLab ansöker om avnotering. Luci 
Intressenter AB (“Luci Intressenter”) 
offentliggjorde den 4 februari 2020 att bolaget, 
efter utgången av den förlängda acceptfristen, 
innehar ca 92,4 procent av det totala antalet 
aktier och röster i LightLab Sweden AB 
(”LightLab”). Luci Intressenter har meddelat 
LightLabs styrelse att bolaget beslutat att påkalla 
tvångsinlösen avseende resterande aktier.  

 

 LightLabs B-aktie har avnoterats från Nasdaq 
First North Growth Market med sista handelsdag 
12 mars 2020. Detta skedde efter att LightLab 
den 17 februari 2020 ansökt om avnotering hos 
Nasdaq Stockholm AB (”Börsen”) och Börsen 26 
februari 2020 godkänt LightLabs ansökan. 

 

 De totala konsekvenserna av den pågående 
globala coronaviruspandemin är fortfarande 
svåra att förutsäga. För LightLabs verksamhet 
medför pandemin både risker och möjligheter. 
Konsekvenserna för LightLab av en resulterande 
global ekonomisk recession är svåra att fullt ut 
bedöma men utgör en tydlig risk. Detsamma 
gäller störningar i de globala leveranskedjorna 
om dessa blir långvariga. Samtidigt bedöms 
marknaden för teknik och produkter inom 
desinfektion, vilket är LightLabs kärnerbjudande, 
att stärkas. Betalningsviljan hos både företag 

med produkter där LightLabs UV-
desinfektionsteknik kan integreras såväl som hos 
slutkonsumenter, bedöms kunna öka under en 
avsevärd tid framöver. 

 

 Bolaget har säkrat bryggfinansiering om 43 MSEK 
från Luci Intressenter AB.  

 

Riskbedömning  

En effektiv riskbedömning förenar LightLabs 

affärsmöjligheter och resultat med aktieägarnas och andra 

intressenters krav på stabil och långsiktig värdeutveckling 

och kontroll. LightLab uppdaterar kontinuerligt 

riskanalysen avseende bedömning av risker. LightLab är 

exponerad mot följande huvudkategorier av risker:  

 Finansiella risker såsom likviditetsrisk och 
kreditrisk. LightLab är i en utvecklingsfas och 
organisationen är under uppbyggnad. Eftersom 
bolaget inte genererar ett positivt kassaflöde 
ännu behöver bolaget löpande hantera 
likviditetsrisker och kreditrisker i verksamheten. 
  

 Strategiska risker och omvärldsrisker såsom 
konkurrerande produkter och patentskydd etc. 
LightLab behöver alltid hålla sig uppdaterad om 
konkurrerande produkter och teknik och 
utvärdera riskerna för konkurrens från nya 
produkter och tekniker på marknaderna.  

 

 Rörelserisker såsom beroende av nyckelpersoner 
i verksamheten, produktionsstörningar etc. 
Under uppbyggnad av produktionskapacitet finns 
uppkommer särskilda risker för 
produktionsstörningar av olika slag. LightLab 
arbetar kontinuerligt för att hantera dessa risker.  

 
Generellt finns det alltid risker med affärsmodellen och 

kommersialiseringsstrategin och beroende av 

nyckelpersoner och medarbetare, patent, risker 

associerade med företagsförvärv, intjäningsförmåga och 

framtida kapitalbehov, valutakursförändringar etc.  
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Flerårsöversikt 

 

Definitioner:  

Kassalikviditet: Omsättningstillgångar / kortfristiga skulder 

Soliditet: Eget kapital / Balansomslutning 

 

Styrelsens förslag till disposition av Bolagets 

resultat (SEK), se not 16 

Till årsstämmans förfogande står följande medel:  

Överkursfond  237 817 541 

Balanserat resultat   -207 755 390    

Årets resultat   -34 283 584 

Summa   -4 221 433 SEK 

Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att i ny räkning 

överförs: -4 221 433 SEK. 

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i 

övrigt framgår av efterföljande resultat och 

balansräkningar samt kassaflödes analyser med 

tilläggsupplysningar.
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Räkenskaper 
 

Koncernens resultaträkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 2018
(TSEK) Not jan-dec jan-dec
Rörelsens intäkter och aktiverade utvecklingsutgifter
Nettoomsättning 10 –
Övriga rörelseintäkter 20 48
Aktiverade utvecklingsutgifter 12 317 14 751
Summa 12 347 14 799

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 1,4 -18 640 -16 526
Personalkostnader 2,3 -15 761 -11 288
Avskrivningar materiella och immateriella anläggningstillgångar 6,7 -10 256 -9 720
Övriga rörelsekostnader -58 -85
Summa -44 715 -37 619

Rörelseresultat -32 368 -22 820

Finansiella intäkter 103 116
Finansiella kostnader 5 -2 020 -396
Resultat efter finansiella poster -34 285 -23 100
Inkomstskatt 14 – –
ÅRETS RESULTAT -34 285 -23 100

varav hänförligt till moderföretagets ägare -34 285 -23 100
varav minoritetens andel av årets resultat – –



Räkenskaper 

7 
 

Koncernens balansräkning 
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Koncernens förändringar i eget kapital 
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Koncernens kassaflöde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Räkenskaper 

10 
 

Moderbolagets resultaträkning 
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Moderbolagets balansräkning  
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Moderbolagets förändringar i eget kapital 
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Moderbolagets kassaflöde 
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Tilläggsupplysningar 
 

Samtliga belopp i TSEK om inget annat anges  

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER  

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR 

Årsredovisningen upprättas med tillämpning av 

årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 

råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 

(K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med 

föregående år för koncernen och moderbolaget.  

KASSAFLÖDESANALYS  

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det 

redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 

medför in-eller utbetalningar. Som likvida medel 

klassificeras förutom kassa och banktillgodohavanden, 

kortfristiga placeringar.  

KONCERNREDOVISNING  

Konsolideringsmetod  

Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. 

Vid förvärvsmetoden betraktas ett företags förvärv av ett 

dotterföretag som en transaktion varigenom 

moderbolagets indirekt förvärvar dotterföretagets 

tillgångar och övertar dess skulder.  

 

INTÄKTER 

Bolaget har tjänsteuppdrag på löpande räkning och 

redovisar inkomsten som är hänförlig till ett sådant 

uppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs och 

kostnader uppkommer.  

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  

Utgifter för forskning och utveckling  

Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas 

aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som 

uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång 

när samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda: 

 - Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella 

anläggningstillgången så att den kan användas eller säljas  

- Avsikten är att färdigställa den immateriella 

anläggningstillgången och att använda eller sälja den 

 - Förutsättningar finns för att använda eller sälja den 

immateriella anläggningstillgången 

 - Det är sannolikt att den immateriella 

anläggningstillgången kommer att generera framtida 

ekonomiska fördelar 

 - Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska 

och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att 

använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången. 

 - De utgifter som är hänförliga till den immateriella 

anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

 
Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar 

redovisas till anskaffningsvärde minskat med 

ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. 

Avskrivning påbörjas då projektet är färdigställt.  

LightLab aktiverar balanserade utgifter i samband med 

kommersialisering. Teknikplattformen bedöms ha en 

nyttjandeperiod uppgående till 10 år medan specifika 

kommersiella projekt bedöms ha en nyttjandeperiod om 5 

år. Ledningen bedömer löpande värdet i varje enskilt 

projekt med avseende på eventuellt nedskrivningsbehov.  

Följande avskrivningsprocent har tillämpats:  
- Balanserade utgifter (aktiverade):  10-20% 
- Patent     20% 

 

Aktiverade balanserade utvecklingsutgifter överförs från 

och med 1 januari 2016 från fritt till bundet eget kapital 

genom avsättning till fond för balanserade 

utvecklingsutgifter Aktiveringar av balanserade 

utvecklingsutgifter redovisas som en ökning av bundna 

medel och hänförliga avskrivningar respektive 

nedskrivningar som en minskning av bundna medel.  

 
Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till 

anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 

avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 

Avskrivning sker linjärt över den förväntade 

nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.  

Följande avskrivningsprocent har tillämpats:  

- Inventarier, verktyg och installationer: 20% 
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FINANSIELLA INSTRUMENT 

Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i 

K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån 

anskaffningsvärde. 

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen 

inkluderar kundfordringar och övriga fordringar, 

leverantörsskulder, låneskulder.  

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när 

rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut 

eller överförts. Finansiella skulder tas bort från 

balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på 

annat sätt upphört. 

Kundfordringar och övriga fordringar  

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med 

undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader 

efter balansdagen, vilka klassificeras som 

anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp 

som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt 

bedömda osäkra fordringar. Fordringar som är räntefria 

eller som löper med ränta som avviker från 

marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 

månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och 

tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i 

resultaträkningen. 

Låneskulder och leverantörsskulder 

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till 

anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. 

Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska 

återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras 

mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med 

hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom 

överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade 

beloppet och det belopp som ska återbetalas. 

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld 

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och 

redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då 

legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett 

nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av 

tillgången och reglering av skulden avses ske. 

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR  

Vid upprättande av årsredovisningen görs uppskattningar 

och bedömningar om framtiden som påverkar redovisade 

värden för tillgångar och skulder, intäkter och kostnader 

samt övrig information. Det faktiska utfallet kan avvika från 

uppskattningar och bedömningar varför framtida 

händelser kan komma att ändra grunden för de gjorda 

uppskattningarna och bedömningarna.  

Ett väsentligt område som innebär bedömningar är 

värdering av Bolagets balanserade utgifter, se not 6. Om 

uppskattningen av värdet förändras kan detta leda till en 

nedskrivning av de balanserade utgifterna, som i sin tur 

medför att resultatet påverkas. Under 2016 har 

kommersialisering av utvecklad teknik fortsatt och LightLab 

bedömer att den utvecklade tekniken kommer att ligga till 

grund för flertalet kommersiella projekt de närmaste åren. 

LightLab bedömer teknikplattformens nyttjandeperiod till 

10 år. Under 2015-2019 har nya specifika projekt med 

kommersiellt syfte inletts. Ledningens bedömning är att 

nyttjandeperioden för dessa tillgångar är 5 år, med 

motiveringen att specifika projekt har en kortare 

nyttjandeperiod än den grundläggande teknikplattformen. 

Ledningen kommer löpande att utvärdera varje enskilt 

projekts utfall utifrån ett kommersiellt ändamål och 

löpande bedöma ev. nedskrivningsbehov.  

Ett annat område som är föremål för uppskattningar och 

bedömningar är huruvida Bolagets framtida finansiering 

kan säkerställas. Så länge bolaget inte genererar eget 

positivt kassaflöde finns en osäkerhetsfaktor kring bolagets 

fortsatta drift. Bolaget har, via lån och överenskommelse 

om bryggfinansiering från bolagets huvudägare, säkerställt 

likviditet för 2020. Bedömningen är därmed att 

finansieringen är tryggad för2020.  
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NOT 1 – ARVODE TILL REVISORER 

Koncernen och moderbolaget 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning 

och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga 

arbetsuppgifter som det ankommer på Bolagets revisor att 

utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av 

iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av 

sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. 

Revisionsarvode för 2019 och 2018 har betalats av 

moderbolaget.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

NOT 2 – ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER  
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Fortsättning not 2 

Koncernen och moderbolaget  

2019 - Ledande befattningshavare 

 

*) I posten övriga ledande befattningshavare ingår tom 31 augusti två personer och från 1 september tre personer.  

Nuvarande och tidigare VD har rätt till 6 månadslöner i avgångsvederlag utöver ersättning under uppsägningstiden (6 månader). 

Inga övriga anställda har rätt till avgångsvederlag. Inga övriga avtal finns heller mellan Bolaget och VD eller ledande 

befattningshavare om förmåner efter det att uppdraget avslutas. 

Koncernen och moderbolaget  

2018 - Ledande befattningshavare 

 

*) I posten övriga ledande befattningshavare ingår två personer.  
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NOT 3 – Könsfördelning i företagsledning 

 

 

NOT 4 – Leasing 

Framtida leasingavgifter för uppsägningsbara operationella 

leasingavtal förfaller enligt följande:  

Koncernen och moderbolaget 

 

Årets leasingkostnader uppgår till TSEK 2 712 (2 217). 

Åtaganden avseende operationell leasing. Koncernen 

leasar lokal och laboratorieutrustning enligt 

uppsägningsbara operationella leasingavtal.  

NOT 5 – Finansiella kostnader 

Koncernen och moderbolaget 

 

 

 

 

NOT 6 – Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter 

Koncernen och moderbolaget  

 

 

Patent 

Koncernen och moderbolaget 

 

NOT 7 – Materiella anläggningstillgångar 

Koncernen och moderbolaget 
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NOT 8 – Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i koncernföretag 

 

Andra långfristiga fordringar 

 

NOT 9 – Specifikation andelar i koncernföretag 

 

NOT 10 – Förutbetalda kostnader och upplupna 

intäkter 

Koncernen och moderbolaget 

 

 

 

 

 

 

NOT 11 – Aktier 

Moderbolaget 

 

NOT 12 – Skulder till kreditinstitut 

Koncernen och moderbolaget 

 

Kortfristig del av skulder till kreditinstitut uppgick per den 

31 december 2019 till TSEK 563 (563).  

Förfallotidpunkter:   

 

NOT 13 – Upplupna kostnader och förutbetalda 

intäkter 

Koncernen och moderbolaget 

 

 

(TSEK)

Kapital-  

andel

Rösträtts-

andel Antal aktier

Bokfört 

värde

Bright Europe AB 100% 100% 1 000 0

LightLab Operations AB 100% 100% 50 000 50

Summa 50

Org.nr Säte

Bright Europe AB 556654-9266 Stockholm

LightLab Operations AB 556934-7585 Stockholm
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NOT 14 – Inkomstskatt 

Koncernens ansamlade underskottsavdrag uppgår per den 

31 december 2019 till 228 673 TSEK (194 438). Uppskjuten 

skattefordran har värderats till noll då man i nuläget inte 

kan bedöma när det skattemässiga underskottsavdraget 

kan komma att utnyttjas. Samtliga underskott saknar 

förfallotidpunkt.  

Skillnaderna mellan redovisad skattekostnad och en 

beräknad skattekostnad baserad på gällande skattesats är 

följande: 

Koncernen 

 

Moderbolaget 

 

NOT 15 – Ställda säkerheter och 

eventualförpliktelser 

Koncernen och moderbolaget 

 

Ställda säkerheter, TSEK 4 840 (4 840), utgörs av 

företagsinteckning för lånefinansiering via Almi. Lånet 

uppgår per 31 december 2019 till TSEK 3 469.  

NOT 16 – Resultatdisposition 

Moderbolaget 

Till årsstämmans förfogande står följande medel:  

Överkursfond  237 817 541 

Balanserat resultat   -207 755 390    

Årets resultat   -34 283 584 

Summa   -4 221 433 SEK 

Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att i ny räkning 

överförs: -4 221 433 SEK. 

NOT 17 – Väsentliga händelser efter 

räkenskapsårets utgång 

 LightLab har av Östersjöstiftelsen och Gunnar 
Dellner erhållit en kreditram om 10 miljoner 
kronor. Syftet är att säkerställa Bolagets 
kortfristiga behov av rörelsekapital. Utnyttjad 
kredit plus upplupen ränta skall enligt avtal 
återbetalas senast 30 juni 2020.  

 

 LightLab och NTU Singapore förlänger samarbete 
till år 2024. Nanyang Technological University, 
Singapore (NTU Singapore), och LightLab 
undertecknade 8 december 2014 ett avtal kring 
forskningssamarbete. Mot bakgrund av det 
framgångsrika samarbetet och de resultat som 
uppnåtts har NTU Singapore och LightLab nu 
kommit överens om att förlänga det existerande 
avtalet kring forskningssamarbete fram till 31 
mars 2024. Denna förlängning av 
samarbetsavtalet kräver ingen ytterligare 
finansiering från någon av parterna.  

 

 Luci Intressenter begär tvångsinlösen och 
LightLab ansöker om avnotering. Luci 
Intressenter AB (“Luci Intressenter”) 
offentliggjorde den 4 februari 2020 att bolaget, 
efter utgången av den förlängda acceptfristen, 
innehar ca 92,4 procent av det totala antalet 
aktier och röster i LightLab Sweden AB 
(”LightLab”). Luci Intressenter har meddelat 
LightLabs styrelse att bolaget beslutat att påkalla 
tvångsinlösen avseende resterande aktier.  

 

 LightLabs B-aktie har avnoterats från Nasdaq 
First North Growth Market med sista handelsdag 
12 mars 2020. Detta skedde efter att LightLab 
den 17 februari 2020 ansökt om avnotering hos 
Nasdaq Stockholm AB (”Börsen”) och Börsen 26 
februari 2020 godkänt LightLabs ansökan. 

 

 De totala konsekvenserna av den pågående 
globala coronaviruspandemin är fortfarande 



Tilläggsupplysningar 

21 
 

svåra att förutsäga. För LightLabs verksamhet 
medför pandemin både risker och möjligheter. 
Konsekvenserna för LightLab av en resulterande 
global ekonomisk recession är svåra att fullt ut 
bedöma men utgör en tydlig risk. Detsamma 
gäller störningar i de globala leveranskedjorna 
om dessa blir långvariga. Samtidigt bedöms 
marknaden för teknik och produkter inom 
desinfektion, vilket är LightLabs kärnerbjudande, 
att stärkas. Betalningsviljan hos både företag 
med produkter där LightLabs UV-
desinfektionsteknik kan integreras såväl som hos 
slutkonsumenter, bedöms kunna öka under en 
avsevärd tid framöver. 

 

 Bolaget har säkrat bryggfinansiering om 43 MSEK 
från Luci Intressenter AB.  
 

NOT 18 – Övriga skulder 

I posten övriga skulder ingår TSEK 20 000 avseende lån från 

bolagets huvudägare Gunnar Dellner med förfallotidpunkt 

31 december 2020.  
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Signaturer 
 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Stockholm den 9 april 2020 

 

 

Anders Frisk    Göran Seifert    Håkan Vallin 

Ordförande    Ledamot     Ledamot 

 

 

 

  

  

Tove Langlet    Lennart Nilsson    Rune Torbjörnsen 

Ledamot     Ledamot     Verkställande direktör 
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Vår revisionsberättelse har lämnats den 14 april 2020 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

 

 

 

Martin Johansson 
Auktoriserad revisor



 
   

 
 

Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i LightLab Sweden AB, org.nr 556585-8981 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för LightLab Sweden AB för år 2019. 

Enligt vår 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 2019 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen. 

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 
moderbolaget och koncernen 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. 

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 

Våra 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 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 årsredovisningen och koncernredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på 
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen. 

 
 
 
 



 
   

 
 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för LightLab Sweden AB för år 2019 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

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 moderbolaget och koncernen 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. 

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 moderbolagets 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. Den 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 

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 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 

• 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 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. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Stockholm den 14 april 2020 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Martin Johansson 
Auktoriserad revisor  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LightLab Sweden AB utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och hållbar 

framställning av ljus med fokus på tillämpningar inom UV-rening av vatten, luft, livsmedel och ytor, 

EEE Light®. 
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