
 
 
 
 

 
 

Detta är LightLab Sweden AB 
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en ny miljövänlig belysningsteknologi. LightLabs unika EEE Light™ 

Technology har fördelar som gör den till ett utmärkt alternativ på storvolymsmarknaden för belysning. Teknologin erbjuder ett 
alternativ som är energisnålt, kostnadseffektivt och kvicksilverfritt på en och samma gång. Lamporna har behagliga 

ljusegenskaper, tänds direkt och fungerar tillsammans med smart elektronikstyrning. Verksamheten bedrivs i Sverige och i ett 
helägt dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. LightLab har över 4 000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First 

North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. 
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Möjligheter till licensinintäkter föranleder ändrade redovisningsprinciper  

LightLabs lansering av ett licensprogram för EEE Light Technology i december 2013 samt Bolagets ökade 
satsningar på försäljning bedömer styrelsen kommer att ge positiva resultat under 2014. Det har föranlett 
styrelsen att se över Bolagets redovisning av kostnader för forsknings- och utvecklingsverksamhet. Hittills har 
samtliga sådana kostnader resultatförts och därmed inte kapitaliserats i form av en tillgångspost i Bolagets 
balansräkning.     

Styrelsen i LightLab har i samråd med revisor beslutat att Bolaget ska ändra principerna för redovisningen av 
immateriella tillgångar från och med verksamhetsåret 2013 och övergår därmed till att aktivera sina kostnader 
för FoU enligt rekommendationer publicerade av Bokföringsnämnden. 

Ändrade uppskattningar och bedömningar  
Från och med den 1 januari 2013 tillämpas aktivering av forsknings- och utvecklingsarbete i enlighet med 
riktlinjer beskrivna i BFN R1 för samtliga delar av Bolagets forsknings- och utvecklingsprojekt. Bolaget avser göra 
omräkningar av redovisningen för 2012 vilket kommer att påverka redovisning av eget kapital för 2012 och 
2013. Inga omräkningar sker för tidigare perioder.  

Bokslutskommunikén 2013 
I LightLabs bokslutskommuniké för 2013 som publiceras den 20 februari 2014 redovisas övergripande 
omräkningen av 2012 och 2013 års resultat och redovisning av eget kapital samt effekter på Bolagets 
redovisade resultaträkningar samt balansräkningar per 31 december 2012 och 2013. 
 
 
Frågor hänvisas till: 
Jan-Erik Lennefalk, VD 
Tel: +46 (0)702 51 91 92 
 

Per Olsson, IR-ansvarig 
Tel: +46 (0)730 80 49 59 
E-post: per.olsson@lightlab.se 


