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SAMMANFATTNING AV ÅRET 2021 
 

1 januari – 31 december 2021 
Med ”Bolaget” eller ”Lyckegård” avses Lyckegård Group AB med organisationsnummer 556757-7597.  
 

Perioden januari – december 2021 
Koncernens nettoomsättning uppgick till 39 107 TSEK (13 214). 
Koncernens resultat efter skatt uppgick till -11 279 TSEK (-3 011). 
Koncernens soliditet uppgick till 39% (21). 
 

Väsentliga händelser januari-december 
I mars 2021 förvärvades Gothia Redskap & Ekoväxt Ab. I samband med detta förvärv genomfördes en kombinerad ny- 
och apportemission. 
 
Avtal med Treffler om att agera exklusiv återförsäljare av deras produkter på den svenska, finska och norska 
marknaden.  
 
Upptar en bryggfinansiering under oktober månad, denna bryggfinansiering inklusive kompensation, konverteras till 
aktier i samband med att bolaget noteras på Nasdaq First North Growth Market under februari 2022. 
 
Dotterbolaget Gothia Redskap & Ekoväxt Ab byter namn till Lyckegård Production AB.  
 
Styrelsen kallar till en extra bolagsstämma där det beslutades att göra bolaget publikt samt att genomföra en 
aktieuppdelning 1:1000. Antalet aktier uppgår efter detta till 10 070 000. 
 

Väsentliga händelser efter periodens slut 
Bolaget har genomfört en nyemission och noterats på Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdag var den 
21 februari 2022, pressmeddelande 21 februari 2022.  
 
Styrelsen kallade till en extra bolagsstämma den 14 april med förslag om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram 
till bolagets anställda, bolagsstämman beslutade att bolaget skall ge ut 1 118 888 teckningsoptioner. Pressmeddelande 
24 mars 2022 och 14 april 2022. 
 
 

Finansiell översikt – Koncernen 
 

Belopp i TSEK 
2021-01-01 2020-01-01 

2021-12-31 2020-12-31 

Nettoomsättning 39 107 13 214 

EBITDA1 -6 327 -1 762 

Rörelseresultat -10 987 -2 730 
Periodens resultat före skatt -12 750 -3 121 
Eget kapital vid periodens slut 22 987 4 536 
Soliditet vid periodens slut (%)2 39 21 
          

Definitioner         
1 Resultat före räntor, skatt, avskrivningar och nedskrivningar     
2 Periodens utgående eget kapital dividerat med periodens utgående balansomslutning   
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VD-ORD 
 

För många har 2021 varit ett förlorat år, men för Lyckegård har det varit ett år av transformation och konsolidering. 
Vi har gått från att vara ett en-produktbolag till att ha en portfölj av produkter som passar den hållbara odlaren. Under 
året har vi integrerat vårt finska dotterbolag, genomfört strategiskt förvärv av Gothia Redskap (numera Lyckegård 
Production) samt förberett för en notering på Nasdaq First North. Det har varit intensiva perioder av integrationsarbete 
inkluderat nya affärsprocesser, arbete med den legala strukturen samt att presentera bolaget inför noteringsprocessen. 
Jag är stolt och glad över den transformation vi gjort och att vi nu står redo med rätt team, portfölj och förutsättningar 
för försäljning- och vinsttillväxt kommande år.  
 
Nettoomsättningen växte under 2021, jämfört med föregående år, med ca 196% till 39,1 (13,2) MSEK. 
Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -6,3 (-1,8) MSEK och minskningen berodde till stor del på integrationskostnader 
i samband med förvärv, förberedelser för börsnotering men också höjda inköpspriser. Lyckegårds finansiella 
målsättning om en nettoomsättning på 230-260 MSEK samt att uppnå en rörelsemarginal (EBITDA-marginal) på 10% 
sett över en konjunkturcykel ligger fast och är en tydlig målbild för hela bolaget. 
 
Genom integration av tidigare förvärv samt nytt strategiskt förvärv har bolaget förändrat verksamheten i grunden 
jämfört med 2020. Den 1 oktober 2020 genomförde vi förvärvet av det finska säljbolaget BT Agro OY och vi har 
tillförts affärsvolym, kompetens och ett bredare produktsortiment. Gothia Redskap AB förvärvades i mars 2021 vilket 
tillförde, förutom en ny stark ägare, en produkt med stor potential. Det modulbaserade och multifunktionella redskapet 
Cameleon används för såväl sådd, gödselmyllning som radhackning. Genom förvärvet har vi skapat oss en 
marknadsledande position på den nordiska marknaden men framför allt skapat fina förutsättningar för kraftig tillväxt i 
Europa. Vi avser att fortsätta med förvärv och ser det som en naturlig komponent i vår expansionsplan mot lönsamhet, 
tillväxt både organiskt och via förvärv. 
 
En viktig milstolpe under året var beslutet att notera bolaget på Nasdaq First North. Efter periodens utgång, och mitt 
i upprinnelsen till Rysslands invasion av Ukraina, lyckades vi genomföra nyemissionen som övertecknades samt notera 
bolaget den 21 februari. Ukraina och Ryssland är oerhört viktiga marknader för lantbruket, både för sin 
spannmålsproduktion men även för tillgången till viktiga råvaror för produktion av bland annat konstgödsel. Den 
uppkomna situationen kommer ha en stor påverkan på efterfrågan, tillgänglighet och därmed priset för en rad viktiga 
komponenter för lantbrukaren i Europa. Den konventionella spannmålsmarknaden är global medan den ekologiska 
spannmålsmarknaden är mer lokal och regionalt betingad.  
 
Det sista kvartalet 2021 har belastats med kostnader av engångskaraktär på totalt ca 2,1 MSEK i form av noterings- 
och brygglånekostnader, men utöver det också investeringar i vår supply chain. Vi har förberett för acceleration av 
våra sälj- och marknadsinsatser, bland annat har vi lyckats rekrytera säljresurser och nyckelpersoner inom produktion 
som ska möjliggöra en kapacitetsökning. Samtidigt har vi också varit tvungna att ta avsked av ett par personer inom 
ekonomi och administration, som ett led i digitalisering och kostnadseffektivisering av våra processer. 
 
Komponentbrist och långa leveranstider är en stor utmaning för vår bransch precis som övriga branscher. Vi har 
påbörjat resan mot en mer effektiviserad supply chain men kan nu konstatera att vi kommer att påverkas av viss 
komponentbrist under 2022, vilket kommer att påverka försäljning och resultat negativt. Vi arbetar kontinuerligt med 
att se över komponentinköp för koncernen och jobbar aktivt med att förse produktion med de insatsvaror som behövs 
för framtida tillverkning av maskiner och reservdelar. 
 
Vi vet ännu inte hur det nya säkerhetsläget i Europa och den nya efterfrågesituationen på spannmål ser ut under 2022 
och framöver. Men vad vi vet är att EUs mål om att transformera jordbruket står fast. Den tydliga målsättningen om 
25% ekologisk odlad areal i Europa 2030 innebär att mycket ska förändras då vi idag ligger på ca 7%. Utöver detta går 
Tyskland ett steg längre och har som mål att 30% av landets jordbruksareal ska vara hållbar produktion. Lyckegård står 
mitt i denna transformation och vårt uppdrag är att stödja lantbrukare som vill bidra till denna förändring i hela Europa. 
 
 
Staffanstorp, 2022-04-19 
 
Med vänlig hälsning 
Christian Bjärntoft, VD Lyckegård Group AB 
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OM LYCKEGÅRD 
 

Lyckegård är idag marknadsledande i Norden på redskap för ekologiskt och hållbart jordbruk. Redskapen fungerar på 
mekanisk väg, utan kemikalier, och använder innovativa metoder och nya odlingsstrategier för ett miljövänligare 
jordbruk. Genom att kommunicera och sälja direkt till kunden kan Lyckegård erbjuda den kunskap och rådgivning som 
behövs för att använda Bolagets redskap och bedriva ett hållbart jordbruk. Med detta tillvägagångssätt och sitt 
nischade produktutbud har man kringgått redskapsmarknadens etablerade kanaler med stora återförsäljare och skapat 
ett eget marknadssegment. Sedan 2019 har Bolaget utökat sin produktportfölj genom förvärv av bolag och produkter. 
Senast genom förvärvet av multiredskapet Cameleon. Syftet med förvärven är att kunna erbjuda en produktportfölj 
som täcker kundens behov under hela odlingsåret. 
 
Lyckegård erbjuder redan idag en bred produktportfölj till sina kunder i Sverige, Norge och Finland. Bolagets fyra egna 
redskap täcker en stor del av kundens behov och som ensam återförsäljare av de tyska redskapstillverkarna Köckerling 
och Treffler kan Lyckegård täcka kundens hela redskapsbehov. Utanför Sverige, Norge och Finland har Lyckegård än 
så länge inte ett fullständigt sortiment. I stället kompletterar Lyckegårds distributörer med redskap från andra 
tillverkare. Därav är det Bolagets ambition att under de kommande åren förvärva ytterligare bolag och produkter som 
gör Lyckegårds erbjudande komplett, både i Norden och i Norra Europa.

 

Bakgrund 
Lyckegård strävar efter ett hållbart jordbruk genom minskad användning av bekämpningsmedel och konstgödsel. 
Bolaget utvecklar och säljer jordbruksredskap för ogräsbekämpning, jordbearbetning och sådd. Redskapen fungerar på 
mekanisk väg, utan kemikalier, och använder innovativa metoder och nya odlingsstrategier för ett miljövänligare 
jordbruk. Produkterna kan användas av både ekologiska odlare och av konventionella jordbrukare som vill minska 
användningen av bekämpningsmedel och utnyttja moderna odlingsstrategier för ökad avkastning. 
 
Ekologisk odling innebär att man avstår från användning av konstgödsel och kemisk bekämpning av skadedjur och 
ogräs. Därigenom uppnås ett mer hållbart och miljövänligt jordbruk som inte riskerar vare sig naturens, jordbrukarens 
eller konsumentens hälsa. I ekologisk odling används i stället organisk gödsel samt förebyggande och mekaniska 
metoder för att motverka skadedjur och ogräs. Det rör sig dels om att använda redskap för att förebygga och motverka 
ogräs, dels om noggrann planering av vilka grödor som odlas och i vilken ordning, så kallad växtföljd. Med rätt växtföljd 
återförs näring till marken samtidigt som sjukdomar, skadedjur och ogräs motverkas. Kolinlagring är också en viktig 
komponent som det spås bli ännu viktigare att jobba med för att klara av framtidens hållbara odling.  
 
Vid konventionellt jordbruk, som är den vanligaste jordbruksformen idag, använder man olika former av konstgödsel 
och kemiska preparat för skadedjurs- och ogräsbekämpning. Denna form av jordbruk har bidragit till flera av våra 
största miljöproblem som övergödning, spridning av gifter och minskad biologisk mångfald. På senare år har det 
konventionella jordbruket genomgått stora förändringar, bland annat genom åtgärder och metoder för ökad hållbarhet. 
Ett exempel på en sådan metod är Integrated Pest Management1, eller integrerat växtskydd, där målet är att minska 
användningen av kemiska preparat genom förebyggande åtgärder, bevakning, behovsanpassning och uppföljning. 
 
Lyckegårds produkter är sprungna ur och utvecklade för ekologiskt jordbruk, men de kan med fördel användas för att 
reducera kemikalieanvändning genom förebyggande åtgärder och driva en hållbar omställning i konventionellt jordbruk.  

 

Affärsmodell 
Lyckegård säljer och utvecklar innovativa redskap till jordbrukare som bedriver ekologiskt jordbruk eller vill bedriva ett 
mer hållbart konventionellt jordbruk. Bolagets syfte är att bidra till ett bättre jordbruk och hjälpa jordbrukare att möta 
slutkonsumentens ökande efterfrågan på hållbart producerade livsmedel. Därför är ambitionen att erbjuda en 
heltäckande produkt- och tjänsteportfölj för hållbar jordbruksproduktion.  
 
Redan idag har Bolaget ett nästan på fullständigt produkterbjudande med fyra egna produkter och kompletterande 
redskap från andra tillverkare, bland andra tyska Treffler och Köckerling. De fyra egna produkterna marknadsför 
Lyckegård själv direkt mot kunder i Sverige och Finland och genom distributörer, återförsäljare och agenter på andra 
marknader i Norra Europa. Under 2021 har försäljning av egna produkter uppgått till cirka 78 procent av den totala 
nettoomsättningen.  
 
Lyckegård är idag marknadsledande i Norden med sitt breda produkterbjudande för hållbart jordbruk. Strategin framåt 
är att växa fortare än marknaden och expandera sin marknadsledande ställning till Norra Europa genom förvärv av 
bolag och produkter som kompletterar Lyckegårds verksamhet och erbjudande. Möjliga förvärv kan vara säljbolag med 

 
1 https://jordbruksverket.se/vaxter/odling/vaxtskydd/vaxtskyddsatgarder 
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etablering på viktiga marknader eller bolag med kompletterande produkter inom till exempel mekanisk 
ogräsbekämpning, växtodling och gödsel. Även renodlade tjänstebolag som stärker Lyckegårds erbjudande till den 
ekologiska lantbrukaren är tänkbara förvärv. Förvärvade bolag är tänkta att integreras i den befintliga bolagsstrukturen 
och sälj- och marknadsavdelningar ska kunna konsolideras. 
 

Noteringen på Nasdaq First North Growth Market skapar även förutsättningar för framtida förvärv då dessa kan 
finansieras med en apport- eller nyemission samt lån. Vilket i sin tur innebär att vi genom förvärv skapar förutsättning 
för betydande aktieägarvärde i form av ökad koncernomsättning och resultat. 
 
Lyckegårds styrelse bedömer att framtidens hållbara jordbruk kommer präglas av innovativa lösningar och att mekanisk 
ogräsbekämpning och förebyggande jordbearbetning och planering av växtföljden kommer vara bärande i ett jordbruk 
med mindre kemiska bekämpningsmedel och olika former av konstgödsel. Man bedömer också att nya tekniker inom 
agritech, AI och precisionsodling kommer spela en betydande roll för minskad miljöpåverkan och ökad avkastning inom 
hållbart jordbruk. Här ser styrelsen en möjlighet att axla rollen som kunskapsledare inom hållbar växtodling i Norra 
Europa. Därför avser man att bygga upp en digital plattform för både direktförsäljning och för att hjälpa Bolagets 
kunder att driva hållbara och lönsamma jordbruk. Genom att arbeta digitalt kan Lyckegård komma närmare kunden 
med livesända produktdemonstrationer och maskinvisningar. För kunden blir det en möjlighet att ta till sig kunskaper 
kring vilka metoder som kan användas i hållbara odlingar och växtföljder i Europa, utan att behöva lämna sitt eget 
lantbruk för tidskrävande resor. 

 
  

Cameleon 

 
Combcut Kvickfinn 
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BOLAGSSTYRNING 
 

Översikt 
Lyckegård Group AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag. Lyckegård ser god bolagsstyrning, inklusive riskhantering 
och intern kontroll, som viktiga delar i en framgångsrik affärsverksamhet då detta ger förutsättningar för att upprätthålla 
förtroendet bland kunder, partners, aktieägare, myndigheter och andra intressenter. 
 
Bolagsstyrning handlar om hur verksamheten styrs, leds och kontrolleras för att skapa ett värde för bolagets ägare och 
andra intressenter. Lyckegård styrs av aktiebolagslagen, bokföringslagen, årsredovisningslagen samt BFNR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 
Den interna kontrollen är utformad för att ge en rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den externa finansiella 
rapporteringen och om de finansiella rapporterna överensstämmer med god redovisningssed, lagar och förordningar. 
 
En viktig del av styrelsens arbete med den interna kontrollen är att utarbeta och godkänna interna policyer och riktlinjer. 
Dessa inkluderar bolagsordning, styrelsens arbetsordning, attestordning samt VD-instruktion. Syftet med dessa 
policyer är att skapa förutsättningar för en god intern kontroll. 
 
Som ett led i ansvarsstrukturen ingår att styrelsen månatligen utvärderar verksamhetens prestationer och resultat 
genom ett lämpligt rapportpaket bestående resultat- och balansräkningar, kassaflödesprognoser, nyckeltal samt 
kommentarer från bolagsledningen. Uppföljning sker mot budget och föregående år. CFO rapporterar till VD som i sin 
tur avger rapporten till styrelsen. Styrelsen utvärderar informationen från företagsledningen och vidtar nödvändiga 
åtgärder om de anser det vara nödvändigt. Styrelsen är också de som slutligt godkänner delårsrapporterna innan de 
offentliggörs. 
 
Policyer och riktlinjer är särskilt viktiga för en korrekt redovisning, rapportering och informationsgivning. Inom bolaget 
uppdateras policyer och riktlinjer angående den finansiella processen löpande. För kommunikation med interna och 
externa parter finns en informationspolicy som styr. Syftet med den policyn är att säkerställa att 
informationsskyldigheten efterlevs på ett korrekt sätt. 
 

Bolagsstämma 
Lyckegårds aktieägare är de som ytterst fattar beslut om bolagets ledning. På stämman utser ägarna styrelsen, 
styrelsens ordförande och revisorer. Styrelsen ansvarar inför ägarna för bolagets organisation och förvaltning av 
bolagets angelägenheter. 
 
Lyckegårds högsta beslutande organ är bolagsstämman. Vanligtvis fattas beslut på denna med enkel majoritet, men för 
vissa beslut, såsom ändring av bolagsordning krävs kvalificerad majoritet. Extra bolagsstämma kan påkallas av ägare 
som äger minst 10% av aktierna eller av styrelsen samt också av de externa revisorerna. 
 

Styrelsens sammansättning och arbete 
Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av minst 4 och högst 8 ledamöter. Styrelsen bestod per 2021-12-31 av 6 
ledamöter. Styrelsens ordförande är Anders Holm. Övriga ledamöter är Anita Sindberg, Lars Askling, Fredrik Lundén, 
Ulf Annvik och Hans Bergengren. För närmare presentation av styrelsen, se nedan under avsnitt Styrelse och ledning. 
Det är styrelsens uppfattning att man har en, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och övriga 
förhållanden, en ändamålsenlig sammansättning med hänsyn till ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. 
Styrelsens ordförande tillser att styrelsens arbete bedrivs effektivt samt att den fullgör de uppgifter som åvilar dem. 
 
Styrelsens har ägnat särskild omsorg åt att fastställa de övergripande målen för bolaget samt den strategi som bör 
användas för att nå dessa mål. Man har också fortlöpande utvärderat den operativa ledningen i bolaget för att 
säkerställa bolagets styrning, ledning och kontroll. Styrelsen är av uppfattningen att det finns ett bra system för 
uppföljning och kontroll av den ekonomiska ställningen samt att den externa kommunikationen är öppen och relevant. 
Det finns skriftliga instruktioner som reglerar fördelningen av uppgifter mellan styrelse och VD. Dessa revideras årligen 
och består i huvudsak av VD-instruktion, attestordning och arbetsordning för styrelsen. 
 

Externa revisorer 
Lyckegårds revisorer väljs av årsstämman, för en period av ett år, till slutet av nästa årsstämma. På årsstämman den 11 
juni 2021 valdes Mattias Kristensson på Mazars AB till revisor. Vid den extra bolagsstämman den 25 november valdes 
också Mazars AB, med huvudansvarig revisor Rasmus Grahn, som revisor jämte Mattias Kristensson. 
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STYRELSE OCH LEDNING 
 

Styrelse 
Anders Holm - Styrelseordförande sedan 2020 (född 1963). 
Anders Holm är VD i Aqilles Invest AB och verksam som investerare/entreprenör. Han är aktiv 
som styrelsemedlem i ett antal små och medelstora bolag, bland annat som styrelseledamot i 
MoveByBike Europe AB (publ), Securifid AB, Tyringe Konsult AB, Qeep Sverige AB, Imvi Labs 
AB, etc. 
 
Innehav: Äger cirka 48% av röster och kapital i Aqilles Invest Ventures AB som i sin tur äger 116 
000 aktier i bolaget. 
 
Anders Holm är oberoende av bolaget och dess ledning samt större aktieägare. 
 
 
Hans Bergengren Styrelseledamot sedan 2013 (född 1956). 
Hans Bergengren är lantmästare och före detta lantbrukare på Hjularöds Gods och äger ett antal 
fastigheter och industribolag. 
 
Innehav: Bergengren äger 1 795 000 aktier i bolaget. 
 
Hans Bergengren är oberoende av bolaget och dess ledning. 
 
 
 
Anita Sindberg Styrelseledamot sedan 2020 (född 1968). 
Anita Sindberg, M.Sc. LTH har ca 20 års erfarenhet från olika ledande befattningar inom 
management, change management, affärsutveckling och hållbarhet. Sindberg har internationell 
erfarenhet och har haft ledande befattningar inom food tech, agritech, kemisk industri etc. Hon 
har mångårig erfarenhet från styrelsearbete och att coacha chefer och ledare. 
 
Innehav: Sindberg äger inga aktier i bolaget. 
 
Anita Sindberg är oberoende av bolaget och dess ledning samt större aktieägare. 
 
 
Ulf Annvik Styrelseledamot sedan 2019 (född 1965). 
Ulf Annvik har en civilekonomexamen från universitetet i Karlstad och är VD för 
Entreprenörinvest Sverige AB, ett investmentbolag i Växjö som är delägare i 19 bolag i Sverige. 
Ulf har varit VD för fem olika företag i olika branscher under de senaste 23 åren och har lång 
erfarenhet av affärsutveckling. 
 
Innehav: Annvik är VD för Entreprenörinvest Sverige AB, som äger 1 492 000 aktier i bolaget. 
Annvik har inget eget direkt eller indirekt ägande i Bolaget. 
 
Ulf Annvik är oberoende av bolaget och dess ledning. 
 
 
Fredrik Lundén Styrelseledamot sedan 2021 (född 1963). 
Fredrik Lundén är egen företagare med inriktning på styrelsearbete och rekryteringar inom den 
gröna sektorn. Lundén har verkat över 20 år i internationella sälj och marknadsdirektörs roller 
inom Väderstad och Monsanto. Lundén äger och driver även ett eget lantbruk. 
 
Innehav: Lundén äger inga aktier i bolaget. 
 
Fredrik Lundén är oberoende av bolaget och dess ledning samt större aktieägare. 
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Lars Askling Styrelseledamot sedan 2021 (född 1962). 
Lars Askling är grundare av Gothia Redskap & Ekoväxt Aktiebolag, Lars har drivit ekogård sedan 
90-talet och är ägare av LJK Fastighet AB som är Bolagets största ägare, Lars är anställd som 
Product Development Manager i Bolaget. 
 
Innehav: Askling äger 2 014 000 aktier i bolaget genom sitt helägda bolag LJK Fastigheter AB. 
 

 

Ledning 
Christian Bjärntoft – VD sedan 2020 (född 1984) 
Christian Bjärntoft är extern VD i Bolaget och styrelseledamot i Lyckegård Production AB samt 
BT Agro Oy AB Christian har en ekonomie mastersexamen från Lunds universitet och har tidigare 
haft olika roller inom försäljning, marknad och affärsutveckling i bolag som Nilfisk och AkzoNobel.  
 
Innehav: Bjärntoft äger 31 000 aktier i bolaget direkt samt 15 000 aktier genom Bjarncap AB 
(Christian Bjärntoft äger 50 procent i Bjarncap AB). 
 
Christian Bjärntoft har tagit del i ett av bolaget inrättat optionsprogram, vilket vid full teckning 
berättigar Christian att teckna 139 710 aktier. 
 
 
Daniel Nilsson CFO sedan 2020 (född 1977).  
Daniel Nilsson är bolags CFO sedan 2020. Daniel har en Ekonomie magisterexamen från Lunds 
universitet och har jobbat på bland annat Sandvik AB som ekonomiansvarig för ett av 
dotterbolagen samt som konsult via sitt helägda bolag LDN Företagskonsult AB. 
 
Innehav: Daniel Nilsson äger 73 000 aktier i bolaget genom sitt helägda bolag LDN 
Företagskonsult AB. 
 

 

Aktieägarinformation årsstämma 2022 
Aktieägare i Lyckegård Group kommer att kallas till årsstämma tisdagen den 31 maj i bolagets lokaler i Staffanstorp. 
Mer information och instruktioner om hur anmälan går till kommer framgå av kallelsen till årsstämman, vilken kommer 
offentliggöras genom ett separat pressmeddelande och finnas tillgänglig på webbplatsen www.lyckegard.com. 
 
 

För mer information 
 
Investerarrelationer 
Aktuell information om Lyckegård Group finns på www.lyckegard.com. 
 
För frågor 
Vänligen kontakta CFO Daniel Nilsson på daniel@lyckegard.com eller +46 (0)702-566 705. 
 
Finansiell kalender 2022 
31 maj  – Delårsrapport kvartal 1 samt årsstämma 
25 augusti  – Delårsrapport kvartal 2 
30 november  – Delårsrapport kvartal 3 
 
Styrelsen för Lyckegård Group AB avger följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021. 
 
Företaget har sitt säte i Staffanstorp. 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor 
(kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
   

Information om verksamheten 
Lyckegård utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer maskiner, reservdelar och rådgivning till lantbrukare inriktade på 
ett hållbart lantbruk. I koncernen ingår varumärkena Combcut, KvickFinn, Crimperroller och Cameleon. Bolaget är 
också återförsäljare av utvalda externa varumärken för att komplettera det egna sortimentet. Bolaget kan erbjuda 
lantbrukaren ett fullskaligt produktsortiment för hela växtföljden.  
 
Bolaget består av moderbolaget, Lyckegård Group AB, och två dotterbolag. Ett svenskt bolag, Lyckegård Production 
AB (tidigare Gothia Redskap & Ekoväxt Ab) där det sker utveckling och produktion av framför allt Cameleon maskiner, 
samt ett finskt bolag BT-Agro Oy Ab, vilket är ett säljbolag med verksamhet primärt i Finland men också närliggande 
länder som Estland, Lettland och Litauen.   
 

Kunder och affärsmodell 
Bolagets slutkunder består av lantbrukare i framför allt norra Europa men är även spridda till andra regioner så som 
nordamerika. Gemensamt för dessa är att de önskar bedriva ett hållbart lantbruk. Försäljningen sker direkt från bolaget 
eller via utvalda distributörer.  
 

Marknadskommentar 
Marknadsmodellen bygger på en kombination av direkt och indirekt försäljning, via återförsäljare, av maskiner, 
reservdelar och rådgivning. Lyckegård har ett antal utvalda återförsäljare av sina produkter, återförsäljarna är aktiva 
främst på den europeiska marknaden.   
 

Omsättning och resultatutveckling 2021 
Koncernens nettoomsättning för helåret 2021 uppgick till 39 107 (13 214) TSEK, en ökning med 25 893 TSEK jämfört 
med föregående år. Under perioden har koncernen en omsättningstillväxt på 196%. Sammanfattningsvis har de 
restriktioner som rått på grund av Covid-19 påverkat bolaget under året, framför allt i form av inställda mässor samt 
svårighet att genomföra demonstrationer av maskiner samt diverse kundevent.      
  
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -6 327 (-1 762) TSEK för perioden. Resultatet påverkades 
negativt främst på grund av integrationskostnader i samband med förvärv och höjda inköpspriser.   
  
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -10 987 (-2 730) TSEK. Avskrivningar på Goodwill avseende förvärvet av 
Lyckegård Production uppgår till -2 995 (0) TSEK.  
  
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -12 750 (-3 121) TSEK. Resultatet påverkas negativt med -1 200 TSEK 
avseende kompensation på det brygg-lån som upptogs i oktober 2021. 
  
Kostnader för den förestående noteringen på Nasdaq First North Growth Market uppgår under året till 916 TSEK.   
  
Direkta kostnader relaterade till förvärvet av Lyckegård Production uppgick till -555 TSEK.  
  
I jämförelsesiffrorna för 2020 ingår det finska dotterbolaget BT-Agro Oy Ab från och med 2020-10-01 då 
koncernförhållande uppstod.  
 

Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten för 2021 uppgick till -2 394 (1 759) TSEK.  Kassaflödet från 
investeringsverksamheten uppgick till -17 336 (-5 494) TSEK och kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 
till 20 009 (3 759) TSEK och påverkas av den nyemission som ägde rum i mars 2021 med 18 784 TSEK.  Periodens 
totala kassaflöde uppgick till 278 (25) TSEK. 
 

Finansiell ställning 
Immateriella anläggningstillgångar består av balanserade utvecklingskostnader på 7 323 (4 996) TSEK och goodwill på 
15 134 (196) TSEK av dessa avser 14 976 TSEK förvärvet av Lyckegård Production.  
  
Eget kapital uppgick till 22 987 (4 536) TSEK vilket motsvarar en soliditet på 39 (21) procent. Likvida medel per den 
31 december 2021 uppgick till 303 (24) TSEK och den outnyttjade checkräkningskrediten uppgick till cirka 2 207 
TSEK.   
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Finansiering 
Koncernens långfristiga räntebärande lån uppgick till 4 609 (4 907) TSEK per den 31 december.  
 
Bolaget upptog under året en bryggfinansiering från nya och befintliga aktieägare på totalt 12 000 TSEK. Beloppet, 
inklusive kompensation på 20%, totalt cirka 14,4 MSEK har omvandlats till nyemitterade aktier i bolaget i samband 
med noteringen på Nasdaq First North Growth Market i februari 2022. Motsvarande belopp, 14,4 MSEK, kommer 
också att tillföras eget kapital. Samma villkor gäller för samtliga brygglånegivare.  
 

Personal 
Koncernens medeltal anställda för helåret 2021 uppgår till 22 (6). På balansdagen uppgick antalet anställda till 24 
personer. Av dessa är två personer anställda i det finska dotterbolaget BT-Agro Oy Ab, resterande delen av personalen 
är anställda i de svenska bolagen Lyckegård Group AB och Lyckegård Production AB. 
 

Koncernstruktur 
Lyckegård Group består av moderbolag och två dotterbolag. Ett dotterbolag bedriver sin verksamhet i Finland, BT-
Agro Oy Ab, och det andra dotterbolaget Lyckegård Production AB har sitt säte i Staffanstorp, Sverige. Lyckegård 
Production är ett bolag med utveckling och tillverkning i hyrda lokaler i Fornåsa. Det finska dotterbolaget är ett säljbolag 
verksamt på den finska och närliggande marknader.  
 
Moderbolaget, Lyckegård Group AB, hade under året i medeltal 5 (3) anställda, och vid periodens slut 7 (3) anställda. 
Moderbolaget Lyckegård Group AB är ett rörelsedrivande bolag och består av en försäljningsorganisation och 
administration. För helåret 2021 landade nettoomsättningen för moderbolaget på 14 111 (11 643) TSEK med ett 
rörelseresultat på -3 319 (-2 483) TSEK. 
 

Väsentliga händelser under året 
I mars 2021 förvärvades Gothia Redskap & Ekoväxt Ab. I samband med detta förvärv genomfördes en kombinerad ny- 
och apportemission. 
 
Avtal med Treffler om att agera exklusiv återförsäljare av deras produkter på den svenska, finska och norska 
marknaden.  
 
Upptar en bryggfinansiering under oktober månad, denna bryggfinansiering inklusive kompensation, konverteras till 
aktier i samband med att bolaget noteras på Nasdaq First North Growth Market under februari 2022. 
 
Dotterbolaget Gothia Redskap & Ekoväxt Ab byter namn till Lyckegård Production AB.  
 
Styrelsen kallar till en extra bolagsstämma där det beslutades att göra bolaget publikt samt att genomföra en 
aktieuppdelning 1:1000. Antalet aktier uppgår efter detta till 10 070 000. 
 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Bolaget har genomfört en nyemission och noterats på Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdag var den 
21 februari 2022, pressmeddelande 21 februari 2022.  
 
Styrelsen kallade till en extra bolagsstämma den 14 april med förslag om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram 
till bolagets anställda, bolagsstämman beslutade att bolaget skall ge ut 1 118 888 teckningsoptioner. Pressmeddelande 
24 mars 2022 och 14 april 2022. 
  

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Den globala marknadsutvecklingen för bolaget drivs av en ökad medvetenhet om hållbar odling. Detta drivs också av 
EU:s målsättning om att nå 25% ekologiskt jordbruk till 2030, vidare ser FN och dess klimatpanel, IPCC, det ekologiska 
jordbruket som en del av lösningen på klimatkrisen. Bolagets styrelse bedömer att det finns goda möjligheter för att 
marknaden som bolaget agerar på kommer att växa kraftigt framöver.  
 
Bolagets dominerade intäkter är engångsbetalningar för maskiner och reservdelar. I framtiden kan denna affärsmodell 
komma att ändras till repetitiva, återkommande, intäkter vilka ger bolaget ett jämnare intäktsflöde. Lyckegård Group 
arbetar vidare med etablering av samarbeten med aktörer som har kompletterande produkter och kompetenser. Detta 
kan skapa tillfällen för företagsförvärv. Fortsatta satsningar inom bolagets försäljnings- och marknadsorganisation samt 
produktutveckling kommer att genomföras för att skapa förutsättningar för framtida tillväxt. Bolagets finansiella 
målsättningar är att uppnå en nettoomsättningstillväxt på minst 15% per år sett över en konjunkturcykel, en 
rörelsemarginal (EBITDA) på minst 10% sett över en konjunkturcykel samt att uppnå en nettoomsättning på ca 230-
260 MSEK senast 2025.  
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RISKER OCH RISKREDUCERING 
 

Risker relaterade till konkurrens  
Lyckegård har en bred produktportfölj riktad mot hållbart och ekologiskt lantbruk. Styrelse och ledning i Bolaget 
bedömer att det för närvarande inte finns några direkta konkurrenter med en likartad produktportfölj. Samtidigt finns 
ett antal större aktörer på marknaden för lantbruksredskap såsom Väderstad, Amazone, Horsch, Kuhn, Lemken, 
Pöttinger med flera. Det kan inte uteslutas att en eller flera av dessa väljer att utöka sina produktportföljer för att 
erbjuda konkurrerande produkter gentemot Lyckegårds marknadssegment.  
 
Bolaget har ett team av anställda som kontinuerligt arbetar med produktutveckling av de egna varumärkena för att 
säkerställa att man fortsatt är i framkant vad gäller den tekniska utvecklingen.    
 

Risker relaterade till komponentbrist  
Lyckegård är beroende av delar och komponenter för att kunna montera och leverera sina produkter till kund. Om 
bolagets inköp av komponenter skulle misslyckas eller försenas finns risk att bolagets intäkter helt eller delvis uteblir, 
vilket kan påverka omsättning och resultat negativt.  
 
Bolaget har sedan en tid tillbaka jobbat aktivt med sina leverantörer för att säkerställa att rådande komponentbrist inte 
påverar verksamheten i alltför stor omfattning. Ordrar på kritiska produkter läggs i god tid innan planerad användning 
för att undvika försenad leverans.    
 

Risker relaterade till nyckelpersoner  
Lyckegård är en relativt liten organisation som vid periodens slut har 24 anställda, varav ledningen utgörs av VD 
Christian Bjärntoft och CFO Daniel Nilsson. Bolaget gör bedömningen att alla anställda utgör en nyckelperson. 
Bolagets anställda besitter omfattande kompetens och erfarenhet av de verksamhetsområden och patenterade 
produkter som är aktuella. Kunskap om bolagets produkter innehas i o m patenteringen således enbart av de anställda 
och det finns risk för att bolaget vid förlust av en eller flera nyckelpersoner behöver lägga stora resurser både i tid och 
pengar på att rekrytera ny personal.  
 
Bolaget jobbar med personalvårdande aktiviteter, marknadsmässiga ersättningar samt försöker på andra sätt premiera 
sina anställda.  
 

Risker relaterade till valuta  
Det finns en risk att en del av försäljningsintäkterna minskar i samband med fakturering i utländsk valuta. Exempelvis 
fakturerar Lyckegård idag i euro genom den finska verksamheten BT Agro Oy Ab. Detsamma gäller för en del av 
Lyckegård Group och Lyckegård Productions kunder. Det finns en risk att valutakurserna kommer att förändras och 
att intäkter från bolagets befintliga eller framtida kunder påverkas negativt av förändringar i valutakurser. Bolagets 
redovisningsvaluta är svenska kronor.  
 
Bolaget har beslutat att endast fakturera i SEK och Euro för att begränsa riskerna förknippade med olika valutor, inga 
derivat används för valutasäkra affärer i utländsk valuta. 
 

Risker relaterade till produktansvar  
Bolaget är föremål för risker kopplade till potentiella ansvarskrav. Risken innefattar bland annat risk för att 
produktansvarskrav kan uppkomma i samband med tillverkning, användning, olämplig hantering samt marknadsföring 
och försäljning av produkterna. Processer avseende produktansvar kan vara tids- och kostnadskrävande. 
 
Bolaget har adekvata försäkringar för samtliga tre bolag i koncernen för att minimera den ekonomiska konsekvensen 
vid ett potentiellt ansvarskrav. 
 

Risker relaterade till immateriella rättigheter  
Bolaget är beroende av att bibehålla skydd för immateriella rättigheter i form av patent och framtida varumärken som 
skyddas med stöd av immaterialrättslig lagstiftning och avtal. Det finns risk att bolagets framtida patentansökningar 
eller förlängningar inte kommer att godkännas. Det finns också risk att patent inte kommer att medföra en 
konkurrensfördel och att konkurrenter kommer att kunna kringgå bolagets patent. Därutöver kan konkurrenter göra 
intrång i Lyckegårds patenträttigheter. Om Bolaget tvingas försvara sina patenträttigheter kan detta medföra 
betydande kostnader, vid såväl positivt som negativt utfall. 
 
Bolaget jobbar med patentexperter för att minimera risken relaterad till de immateriella rättigheterna.  
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Forskning och utveckling  
Lyckegård Group bedriver produktutveckling i hyrda lokaler i Fornåsa för att befästa och utveckla sin position som en 
ledande aktör inom det hållbara lantbruket. Satsningen på utveckling handlar om att säkerställa att de produkter som 
marknadsförs tillhandahåller bästa tänkbara nytta för lantbrukaren. Bolaget har ett antal konstruktörer anställda som 
fokuserar på utveckling av befintlig maskinpark. 
 
 

LYCKEGÅRD AKTIEN  
 

Aktieägare och aktiekapital  
Bolagets fem största ägare per den 31 december 2021 framgår av tabellen nedan. Tillsammans äger de cirka 74% av 
bolaget. Det fanns totalt 22 ägare per den 31 december 2021. 
 

 
   

Utestående optioner 
Per 2021-12-31 finns det 139 710 utestående optioner till VD, Christian Bjärntoft. Varje option ger rätt att teckna en 
aktie i bolaget till ett pris om 2,44 SEK under perioden 1 december-31 december 2023. 
 

Aktiekapital 
Enligt bolagsordningen skall det emitterade aktiekapitalet vara lägst 1 000 000 SEK och högst 4 000 000 SEK. Antalet 
aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000. Aktiens kvotvärde är 0,1 SEK. Alla aktier har samma rätt till 
vinst och överskott vid likvidation samt berättigar till en röst vid Lyckegård Groups bolagsstämma. Det finns inga 
begränsningar i aktiernas överlåtbarhet. 
 
Aktiekapitalet i Lyckegård Group uppgår per den 31 december 2021 till 1 007 000 SEK fördelat på 10 070 000 aktier.  
 

Aktieägaravtal 
Såvitt styrelsen för Lyckegård Group känner till, föreligger inte några aktieägaravtal eller andra överenskommelser 
mellan några av aktieägarna i Lyckegård Group som syftar till gemensamt inflytande över bolaget. 
 
  

Aktieägare Total t ant aktier Total t ant aktier %

LJK Fastigheter AB 2 014 000 20%

Hans Bergengren 1 795 000 18%

Entreprenörinvest Sverige AB 1 492 000 15%

Almi Invest Syd AB 1 418 000 14%

Just Common Sense Innovation AB 757 000 8%

Summa största ägarna 7 476 000 74%

Övriga ägare 2 594 000 26%

Tota l t 10 070 000 100%
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Aktiekapitalets utveckling 
Nedan anges tabell över aktiekapitalets utveckling samt de nyemissioner som tidigare genomförts i bolaget. 
 

 
 

FLERÅRSÖVERSIKT (TKR) 
  

År Händelse
Teckn ings-

kurs (SEK)

Kvotvärde 

(SEK )

Förändring 

anta let aktier

Förändring 

aktiekap i ta l  

(SEK )

Tota l t antal  

aktier

Tota lt 

ak tiekap i tal  

(SEK)

2008 Nybildning 100 1 000 100 000 1 000 100 000

2013 Nyemission 171 100 446 44 600 1 446 144 600

2014 Nyemission 4 750 100 524 52 400 1 970 197 000

2018 Nyemission 5 076 100 791 79 100 2 761 276 100

2020 Nyemission 5 417 100 96 9 600 2 857 285 700

2020 Nyemission 5 433 100 1 210 121 000 4 067 406 700

2020 Nyemission 4 346 100 392 39 200 4 459 445 900

2021 Nyemission 5 297 100 5 611 561 100 10 070 1 007 000

2021
Aktieuppdelning 

(1:1 000)
0,1 10 059 930 10 070 000 1 007 000

Koncernen 2021 2020       
Nettoomsättning 39 107 13 214       
Resultat efter finansiella poster -12 750 -3 121       
Rörelsemarginal (%) 28,1 20,7       
Avkastning på eget kap. (%) -55,5 -68,8       
Balansomslutning 59 375 21 126       
Soliditet (%) 38,7 21,5       
Antal anställda 22 6       
            

Moderbolaget 2021 2020 2019 2018   
Nettoomsättning 14 111 11 643 6 671 8 749   
Resultat efter finansiella poster -5 584 -2 779 -4 356 -1 922   
Rörelsemarginal (%) -23,5 -21,3 -61,7 -19,6   
Avkastning på eget kap. (%) -18,7 -57,1 -61,1 -58,7   
Balansomslutning 51 051 16 279 10 934 7 886   
Soliditet (%) 58,6 29,9 65,0 41,0   
Antal anställda 5 3 3 2   
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 

Koncernen 
Aktie- 
kapital 

Övrigt tillskjutet 
kapital 

Omräknings- 
differens valuta 

Annat eget 
kapital 

inkl. årets 
resultat Totalt 

            
Belopp vid årets ingång 445 900 12 498 362 -101 102 -8 306 827 4 536 333 
Disposition enligt beslut av 
årets årsstämma:           
Nyemission 561 100 29 164 737     29 725 837 
Omräkningsdifferens     3 823   3 823 
Årets resultat       -11 278 858 -11 278 858 
Belopp vid årets utgång 1 007 000 41 663 099 -97 279 -19 585 685 22 987 135 
            

 
  

Moderbolaget  
Aktie- 
kapital 

Fond för utv 
utgifter 

Fri överkurs- 
fond 

Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat Totalt 

              
Belopp vid årets ingång 445 900 4 996 000 12 498 362 -10 291 918 -2 779 393 4 868 951 
Disposition enligt beslut av 
årets årsstämma:             
Balanseras i ny räkning       -2 779 393 2 779 393 0 
Nyemission 561 100   29 164 737     29 725 837 
Fond för utvecklingsutgifter   187 521   -187 521   0 
Årets resultat         -4 691 892 -4 691 892 
Belopp vid årets utgång 1 007 000 5 183 521 41 663 099 -13 258 832 -4 691 892 29 902 896 
              

 

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 

  

fri överkursfond 41 663 099 
balanserad vinst -13 258 832 
årets förlust -4 691 892 
 23 712 375 
  
disponeras så att 
i ny räkning överföres 23 712 375 
 23 712 375 
  

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar 
samt kassaflödesanalyser med noter. 
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING  
 
 

 Not 2021-01-01 
-2021-12-31 

2020-01-01 
-2020-12-31   

  
Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning   39 107 235   13 214 162   
Aktiverat arbete för egen räkning   2 054 977   1 156 835   
Övriga rörelseintäkter   621 347   105 095   
    41 783 558   14 476 092   
            
Rörelsens kostnader           
Råvaror och förnödenheter   -15 877 676   -7 051 737   
Handelsvaror   -9 309 012   -1 246 377   
Övriga externa kostnader   -9 751 216   -3 890 974   
Personalkostnader 2, 3 -13 058 614   -3 894 771   
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar   -4 660 455   -274 989   
Nedskrivning av omsättningstillgångar utöver normala 
nedskrivningar   0   -693 040   
Övriga rörelsekostnader   -113 782   -153 965   
    -52 770 755   -17 205 853   
Rörelseresultat   -10 987 197   -2 729 761   
            
Resultat från finansiella poster           
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar   0   11 120   
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   857 848   1 128   
Räntekostnader och liknande resultatposter   -2 620 529   -403 581   
    -1 762 681   -391 333   
Resultat efter finansiella poster   -12 749 878   -3 121 094   
            
Resultat före skatt   -12 749 878   -3 121 094   
            
Skatt på årets resultat 4 1 471 019   110 186   
Årets resultat   -11 278 858   -3 010 908   
Hänförligt till moderföretagets aktieägare   -11 278 858   -3 010 908   
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KONCERNENS BALANSRÄKNING  
 

  
TILLGÅNGAR Not  2021-12-31   2020-12-31 
         
Anläggningstillgångar         
          
Immateriella anläggningstillgångar         
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 
arbeten 5 7 323 167   4 996 000 
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande 
rättigheter 6 2 158 682   2 394 166 
Goodwill 7 15 133 921   196 364 
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 8 121 036   0 
    24 736 806   7 586 530 
          
Materiella anläggningstillgångar         
Inventarier, verktyg och installationer 9 2 363 506   541 018 
    2 363 506   541 018 
          
Finansiella anläggningstillgångar         
Uppskjuten skattefordran 10 2 042 207   611 555 
Andra långfristiga fordringar   0   3 915 
    2 042 207   615 470 
Summa anläggningstillgångar   29 142 519   8 743 018 
          
Omsättningstillgångar         
          
Varulager m m         
Råvaror och förnödenheter   4 941 512   4 058 245 
Varor under tillverkning   10 485 429   0 
Färdiga varor och handelsvaror   8 069 132   5 013 502 
Förskott till leverantörer   815 850   0 
    24 311 923   9 071 747 
          
Kortfristiga fordringar         
Kundfordringar   2 845 248   2 614 494 
Aktuella skattefordringar   661 571   60 717 
Övriga fordringar   1 679 459   129 257 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   432 312   482 654 
    5 618 590   3 287 122 
          
Kassa och bank   303 092   24 441 
Summa omsättningstillgångar   30 233 605   12 383 310 
          
SUMMA TILLGÅNGAR   59 376 124   21 126 328 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 

  
 Not 2021-12-31 2020-12-31   

  
EGET KAPITAL OCH SKULDER         
          
Eget kapital         
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare          
Aktiekapital   1 007 000   445 900 
Övrigt tillskjutet kapital   41 663 099   12 498 362 
Reserver   -97 279   -101 102 
Annat eget kapital inklusive årets resultat   -19 585 685   -8 306 827 
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare    22 987 135   4 536 333 
          
Summa eget kapital   22 987 135   4 536 333 
Avsättningar         
Avsättningar för uppskjuten skatt   333 128   0 
    333 128   0 
          
Långfristiga skulder 11, 12       
Checkräkningskredit 13 2 907 093   995 661 
Skulder till kreditinstitut   4 609 113   4 907 385 
Övriga skulder   697 472   1 259 916 
    8 213 678   7 162 962 
          
Kortfristiga skulder 12       
Checkräkningskredit 13 4 363 292   0 
Skulder till kreditinstitut   1 528 964   1 661 276 
Förskott från kunder   927 650   259 991 
Leverantörsskulder   4 593 473   1 649 746 
Övriga skulder   12 951 073   4 437 441 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   3 477 731   1 418 579 
    27 842 183   9 427 033 
          
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   59 376 124   21 126 328 
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 
 
 

 Not 2021-01-01 
-2021-12-31 

2020-01-01 
-2020-12-31   

 
Den löpande verksamheten         
Resultat efter finansiella poster   -12 749 878   -3 121 094 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 14 4 617 117   930 138 
Betald skatt   -716 800   144 532 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital   -8 849 561   -2 046 424 
          
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital          
Förändring av varulager och pågående arbeten   -2 617 181   -31 544 
Förändring kundfordringar   3 389 831   361 508 
Förändring av kortfristiga fordringar   -946 852   -123 503 
Förändring leverantörsskulder   1 679 005   -483 775 
Förändring av kortfristiga skulder   4 950 354   4 083 040 
Kassaflöde från den löpande verksamheten    -2 394 404   1 759 302 
          
Investeringsverksamheten         
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar   -2 455 059   -4 134 956 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -264 934   -143 824 
Rörelseförvärv 15 -14 620 185   -1 226 833 
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar   3 957   12 038 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -17 336 221   -5 493 575 
          
Finansieringsverksamheten         
Nyemission   18 783 775   520 000 
Ingående likvida medel i moderbolag   0   1 741 788 
Förändring av checkräkningskredit   5 287 855   0 
Upptagna lån   986 869   2 656 118 
Amortering av lån   -5 049 443   -1 158 916 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    20 009 056   3 758 990 
          
Årets kassaflöde   278 431   24 717 
          
Likvida medel vid årets början         
Likvida medel vid årets början   24 441   0 
Kursdifferens i likvida medel         
Kursdifferens i likvida medel   220   -276 
Likvida medel vid årets slut   303 092   24 441 
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 
 

 Not 2021-01-01 
-2021-12-31 

2020-01-01 
-2020-12-31   

 
Rörelsens intäkter         
Nettoomsättning   14 110 941   11 643 326 
Aktiverat arbete för egen räkning   187 521   1 156 835 
Övriga rörelseintäkter   40 910   102 927 
    14 339 372   12 903 088 
          
Rörelsens kostnader         
Råvaror och förnödenheter   -7 696 437   -7 297 076 
Handelsvaror   -719 930   0 
Övriga externa kostnader   -4 144 394   -3 422 477 
Personalkostnader 2, 3 -4 274 168   -3 456 805 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar   -710 188   -1 056 038 
Övriga rörelsekostnader   -113 293   -153 965 
    -17 658 410   -15 386 361 
Rörelseresultat   -3 319 038   -2 483 273 
          
Resultat från finansiella poster         
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   1 096   0 
Räntekostnader och liknande resultatposter   -2 266 395   -296 120 
    -2 265 299   -296 120 
Resultat efter finansiella poster   -5 584 337   -2 779 393 
          
Resultat före skatt   -5 584 337   -2 779 393 
          
Skatt på årets resultat 4 892 445   0 
Årets resultat   -4 691 892   -2 779 393 
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 
 

 Not 2021-12-31 2020-12-31   
 
TILLGÅNGAR         
          
Anläggningstillgångar         
          
Immateriella anläggningstillgångar         
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 
arbeten 5 5 075 521   4 996 000 
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande 
rättigheter 6 2 044 848   2 394 166 
    7 120 369   7 390 166 
          
Materiella anläggningstillgångar         
Inventarier, verktyg och installationer 9 83 244   0 
    83 244   0 
          
Finansiella anläggningstillgångar         
Andelar i koncernföretag 16 30 743 497   2 099 860 
Uppskjuten skattefordran 10 1 504 000   611 555 
    32 247 497   2 711 415 
Summa anläggningstillgångar   39 451 110   10 101 581 
          
Omsättningstillgångar         
          
Varulager m m         
Råvaror och förnödenheter   4 476 454   4 058 245 
Färdiga varor och handelsvaror   182 336   0 
    4 658 790   4 058 245 
          
Kortfristiga fordringar         
Kundfordringar   976 141   1 590 268 
Fordringar hos koncernföretag   4 473 286   150 000 
Aktuella skattefordringar   26 130   60 717 
Övriga fordringar   797 688   127 278 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   390 076   178 114 
    6 663 321   2 106 377 
          
Kassa och bank   278 064   12 889 
Summa omsättningstillgångar   11 600 175   6 177 511 
          
SUMMA TILLGÅNGAR   51 051 285   16 279 092 
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 
 

 Not 2021-12-31 2020-12-31   
  
EGET KAPITAL OCH SKULDER         
          
Eget kapital         
Bundet eget kapital         
Aktiekapital   1 007 000   445 900 
Fond för utvecklingsutgifter   5 183 521   4 996 000 
    6 190 521   5 441 900 
          
Fritt eget kapital         
Fri överkursfond   41 663 099   12 498 362 
Balanserad vinst eller förlust   -13 258 832   -10 291 918 
Årets resultat   -4 691 892   -2 779 393 
    23 712 375   -572 949 
Summa eget kapital   29 902 896   4 868 951 
          
Långfristiga skulder 11, 12       
Checkräkningskredit 13 0   995 661 
Skulder till kreditinstitut   2 218 013   3 468 829 
Övriga skulder   639 294   1 259 916 
Summa långfristiga skulder   2 857 307   5 724 406 
          
Kortfristiga skulder 12       
Checkräkningskredit 13 2 061 879   0 
Skulder till kreditinstitut   568 353   394 296 
Förskott från kunder   0   25 132 
Leverantörsskulder   1 359 217   630 140 
Övriga skulder   12 071 338   3 357 588 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   2 230 295   1 278 579 
Summa kortfristiga skulder   18 291 082   5 685 735 
          
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   51 051 285   16 279 092 
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS 
 

 Not 2021-01-01 
-2021-12-31 

2020-01-01 
-2020-12-31   

 
Den löpande verksamheten         
Resultat efter finansiella poster   -5 584 337   -2 779 393 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 14 710 188   1 056 038 
Betald skatt   34 587   34 346 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital   -4 839 562   -1 689 009 
          
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet          
Förändring av varulager och pågående arbete   -600 545   -265 678 
Förändring av kundfordringar   614 127   -1 443 045 
Förändring av kortfristiga fordringar   -5 208 020   -256 747 
Förändring av leverantörsskulder   729 077   120 870 
Förändring av kortfristiga skulder   9 642 695   3 940 185 
Kassaflöde från den löpande verksamheten    337 772   406 576 
          
Investeringsverksamheten         
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 17 -437 521   -4 108 456 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 18 -86 114   0 
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 19 -18 322 197   -839 944 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   0   11 952 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -18 845 832   -4 936 448 
          
Finansieringsverksamheten         
Nyemission   18 783 775   520 001 
Upptagna lån   1 066 218   2 945 661 
Amortering av lån   -1 076 759   -664 689 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    18 773 234   2 800 973 
          
Årets kassaflöde   265 174   -1 728 899 
          
Likvida medel vid årets början         
Likvida medel vid årets början   12 889   1 741 788 
Likvida medel vid årets slut   278 063   12 889 
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NOTER 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

 

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster 
på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster 
på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. 
 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Årsbokslutet avseende 2021 är första 
räkenskapsåret koncernredovisning upprättas. 

 

Intäktsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

 
Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som 
är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen. 

 

Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget 
kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

 

Ränta redovisas som intäkt enligt den så kallade effektivräntemetoden. Royalty periodiseras i enlighet med 
den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd. Utdelning redovisas som intäkt när företagets rätt 
till betalning är säkerställd. 

 

Koncernredovisning 
Konsolideringsmetoden 

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade 
verksamheters identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad 
förvärvsanalys. 

Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade 
nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill. 

Transaktioner mellan koncernföretag 

Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade 
vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar 
ett nedskrivningsbehov. 

Förändring av internvinst under räkenskapsåret har eliminerats i koncernresultaträkningen.  

 

Immateriella tillgångar 
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. 
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Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell 
anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under 
förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda. 
 

Anläggningstillgångar 
Immateriella och 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. 
  
Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  20%   
Koncessioner, patent, licenser, varumärken 15-20%   
Goodwill 20%   
      

Avskrivningsperiod för goodwill är beräknad utifrån den period som posten bedöms generera ekonomiska 
fördelar. 
  
Materiella anläggningstillgångar 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 15-20%   
Inventarier, verktyg och installationer 15-25%   

 

Finansiella instrument 
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när 
bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen 
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i 
stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från 
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. 

 
Andelar i dotterföretag 

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella 
kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. 

 

Kundfordringar / kortfristiga fodringar 

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som 
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 

 
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. 
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Varulager 
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på 
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med 
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats. 

 
Inkomstskatter  
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i 
eget kapital. 
  
Aktuell skatt 
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per 
balansdagen. 
  
Uppskjuten skatt 

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. 
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder 
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive 
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. 
  
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med 
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av 
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten 
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. 
  
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga 
överskott. 
  

Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. 
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och 
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en 
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare 
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 
  

Offentliga bidrag 
Bidrag från staten redovisas till verkligt värde när det är rimligt och säkert att bidraget kommer att 
erhållas och företaget kommer uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Bidrag avsedda att 
täcka investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar reducerar tillgångarnas 
anskaffningsvärden och därmed det avskrivningsbara beloppet. 
  

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. 
  
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker 
och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har 
en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i 
investeringsverksamheten.  
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Nyckeltalsdefinitioner 
Nettoomsättning = Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt 
intäktskorrigeringar. 

Resultat efter finansiella poster = Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före 
bokslutsdispositioner och skatter. 

Rörelsemarginal (%) = Rörelseresultat i procent av omsättningen.  

Avkastning på eget kap. (%) = Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget 
kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt). 

Balansomslutning = Företagets samlade tillgångar. 

Soliditet (%) = Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten 
skatt) i procent av balansomslutning. 

Antal anställda = Medelantal anställda under räkenskapsåret 

  
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. Uppskattningar och 
antaganden ses över regelbundet.  

Enligt företagsledningen är väsentliga bedömningar avseende tillämpade redovisningsprinciper samt 
källor till osäkerhet i uppskattningar, främst relaterade till goodwill, uppskjuten skatt samt balanserade 
utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten.  

Värdet bedöms årligen via nedskrivningsprövningar som bygger på framtida diskonterade kassaflöden. 

 

Not 2 Anställda och personalkostnader 
 

Koncernen 
 2021 2020 
Medelantalet anställda     
Medelantalet anställda 22 6 
  22 6 
       
Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare        
Anders Holm1 96 400     
Anita Sindberg1 47 300     
Lars Askling2 976 169     
Christian Bjärntoft2 1 402 401 1 064 013   
Daniel Nilsson2 199 777     
  2 722 047 1 064 013   
        
Total ersättning 2 722 047 1 064 013   
        

1 Avser styrelsearvode 
2 Avser lön, pension och andra förmåner. Pension rapporterad utan särskild löneskatt 
 
Det finns inga avsättningar eller upplupna kostnader för pensioner, förmåner eller liknande efter 
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styrelseledamots eller ledningsgruppsmedlems avträde av tjänst. Arvode utgår till styrelseledamöter, efter 
beslut av årsstämma i Lyckegård Group AB den 11 juni 2021, till styrelseordförande om 95 200 SEK, 
samt till externa styrelseledamöter (Anita Sindberg och Fredrik Lundén) om 47 600 SEK. Koncernens VD 
erhåller bruttolön om 82 000 SEK/månad och CFO som anställdes 1 november 2021 erhåller bruttolön 
om 68 000 SEK. Styrelseledamot Lars Askling är anställd i Lyckegård Production AB som Product 
Development Manager och erhåller en månadslön på 63 000 SEK. 
 
Moderbolaget 
  2021 2020   
Medelantalet anställda       
Medelantalet anställda 5 3   
  5 3   
        

Not 3 Transaktioner med närstående 
 

Koncernen 
 
Koncernen har haft transaktioner på marknadsmässiga villkor med närstående under räkenskapsåret 
enligt följande: 
 
                  2021                 2020  
Inköp av tjänst       
LDN Företagskonsult AB1 491 825 205 626   
Wimoba AB2 279 086 128 787   
A-Electronix Integrator AB3 441 054     
LJK Fastigheter AB4 8 544 068     
  9 756 033 334 413   
        

1 Ägs till 100% av CFO Daniel Nilsson, har fakturerat Lyckegård Group AB för det arbete utfört i 
egenskap av konsult. Avtalet är avslutat då Daniel Nilsson, sedan 1 november 2021, är anställd som CFO.  
 

2 Ägs till 100% av styrelseordförande Anders Holm, har fakturerat Lyckegård Group AB för arbete utfört 
utöver styrelsearbetet. Avtalet är aktivt.  
 
3 Ägs till 50% av styrelseledamot Lars Askling, har fakturerat Lyckegård Production AB konsultarbete som 
utförts utöver styrelsearbetet. Avtalet är aktivt. 
 
4 Ägs till 100% av styrelsemedlem, och säljare av Gothia Redskap & Ekoväxt Ab, Lars Askling. Lyckegård 
Group AB förvärvade Gothia Redskap & Ekoväxt Ab under 2021 och betalade LJK Fastigheter AB en 
tilläggsköpeskilling (7 500 000 SEK) samt upplupen ränta efter tillträdesdagen enligt avtal. Vidare hyr 
bolaget en produktionslokal i Fornåsa av LJK Fastigheter AB, hyresavtalet är aktivt. 
 

Moderbolaget  
 
Bolaget upptog under 2021 ett brygglån om cirka 12 MSEK med brygglånegivare. Brygglånet samt 
kompensation där för kommer att kvittas mot aktier i den förestående nyemissionen i februari 2022. 
Nämnd kompensation uppgår till cirka 20 procent av erhållet brygglån, totalt cirka 2,4 MSEK. Samma 
villkor gäller för alla brygglånegivare. Värdet på den upplupna kompensationen på balansdagen redovisas 
nedan. 
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 2021 2020   
        
Upplupen kompensation avseende brygglån       
Aqilles Invest Ventures AB 15 145     
Hans Bergengren 62 337     
Fredrik Lundén 15 468     
Anita Sindberg 15 468     
Entreprenörinvest Sverige AB 124 675     
Bjarncap AB 6 005     
LDN Företagskonsult AB 9 531     
  248 629     
        

Bolaget har vidare ett företagslån hos Entreprenörinvest som uppgår till 1 228 731 SEK på balansdagen. 
Lånet löper med en årlig räntesats enligt Stibor 90 + 6% och amorteras med 15 957 SEK per månad. 
  
  

Not 4 Skatt på årets resultat 
 
Koncernen 
 2021 2020   
Uppskjuten skatt 1 497 278     
Aktuell skatt -26 259 110 186   
  1 471 019 110 186   
        

Moderbolaget  
  2021 2020   
Uppskjuten skatt 892 445     
  892 445     
        

 

Not 5 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 
 
Koncernen 
  2021-12-31 2020-12-31 
      
Ingående anskaffningsvärden 9 479 239 8 322 404 
Inköp 2 054 977 1 156 835 
Förvärvat anskaffningsvärde 2 379 914 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 914 130 9 479 239 
      
Ingående avskrivningar -4 483 239 -4 007 753 
Förvärvade ingående avskrivningar -1 755 929 0 
Årets avskrivningar -351 795 -475 486 
Utgående ackumulerade avskrivningar -6 590 963 -4 483 239 
      
Utgående redovisat värde 7 323 167 4 996 000 
  
     

Moderbolaget 
 2021-12-31 2020-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 9 479 239 8 322 404   
Inköp 187 521 1 156 835   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 666 760 9 479 239   
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Ingående avskrivningar -4 483 239 -4 007 753   
Årets avskrivningar -108 000 -475 486   
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 591 239 -4 483 239   
        
Utgående redovisat värde 5 075 521 4 996 000   
        

  
Not 6 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 
 
Koncernen 
  2021-12-31 2020-12-31 
      
Ingående anskaffningsvärden 3 732 847 781 226 
Inköp 250 000 2 951 621 
Förvärvade anskaffningsvärde 917 321 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 900 168 3 732 847 
      
Ingående avskrivningar -1 338 681 -758 129 
Förvärvade ingående avskrivningar -755 295 0 
Årets avskrivningar -647 510 -580 552 
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 741 486 -1 338 681 
      
Utgående redovisat värde 2 158 682 2 394 166 
      

Moderbolaget 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 3 732 847 781 226   
Inköp 250 000 2 951 621   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 982 847 3 732 847   
        
Ingående avskrivningar -1 338 681 -758 129   
Årets avskrivningar -599 318 -580 552   
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 937 999 -1 338 681   
        
Utgående redovisat värde 2 044 848 2 394 166   
        

  
Not 7 Goodwill 
 
Koncernen 
  2021-12-31 2020-12-31 
      
Ingående anskaffningsvärden 206 702 0 
Inköp 17 971 172 206 702 
Omräkningsdifferens 3 901 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 18 181 775 206 702 
      
Ingående avskrivningar -10 339 0 
Årets avskrivningar -3 036 982 -10 339 
Omräkningsdifferens -533 0 
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 047 854 -10 339 
      
Utgående redovisat värde 15 133 921 196 363 
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 Not 8 Immateriella anläggningstillgångar 
 
Koncernen 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Inköp 150 084     
Omräkningsdifferens 1 211     
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 151 295     
        
Årets avskrivningar -30 017     
Omräkningsdifferens -242     
Utgående ackumulerade avskrivningar -30 259     
        
Utgående redovisat värde 121 036     
       

 
Not 9 Inventarier, verktyg och installationer 
 
Koncernen 
  2021-12-31 2020-12-31 
      
Ingående anskaffningsvärden 1 830 256 20 000 
Inköp 2 285 227 0 
Förvärvade anskaffningsvärde 9 812 597 1 901 062 
Omräkningsdifferens 11 382 -90 806 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 939 462 1 830 256 
      
Ingående avskrivningar -1 289 239 -20 000 
Förvärvade avskrivningar -9 646 439 -1 332 906 
Omklassificeringar -78 899 0 
Årets avskrivningar -558 656 0 
Omräkningsdifferens -2 723 63 668 
Utgående ackumulerade avskrivningar -11 575 956 -1 289 238 
      
Utgående redovisat värde 2 363 506 541 018 
      

Moderbolaget 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 20 000 20 000   
Inköp 86 114     
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 106 114 20 000   
        
Ingående avskrivningar -20 000 -20 000   
Årets avskrivningar -2 870     
Utgående ackumulerade avskrivningar -22 870 -20 000   
        
Utgående redovisat värde 83 244 0   
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Not 10 Uppskjuten skattefordran 
 
Koncernen 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Uppskjutna skattefordringar avs skattemässiga underskott 611 555 611 555   
Årets uppskjutna skattefordran avs skattemässiga undersk. 1 388 465     
Uppskjuten skattefordran internvinster 42 187     
Utgående ackumulerade värden 2 042 207 611 555   
        
Utgående redovisat värde 2 042 207 611 555   
        

Moderbolaget 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Uppskjutna skattefordringar avs skattemässiga underskott 611 555 611 555   
Årets uppskjutna skattefordran avs skattemässiga undersk. 892 445     
Utgående ackumulerade värden 1 504 000 611 555   
        
Utgående redovisat värde 1 504 000 611 555   
        

  
Not 11 Långfristiga skulder 
 
Koncernen 
  2021-12-31 2020-12-31 
      
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen 660 811 2 412 795 
  660 811 2 412 795 
      

Moderbolaget 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
        
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen 271 311 2 412 795   
  271 311 2 412 795   
        

Not 12 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 
 
Koncernen 
  2021-12-31 2020-12-31   
    
Företagsinteckning 16 480 760 9 305 000   
  16 480 760 9 305 000   
        

Moderbolaget 
  2021-12-31 2020-12-31   
    
Företagsinteckning 5 290 000 5 290 000   
  5 290 000 5 290 000   
        
Borgen för dotterbolags engagemang hos bank       
Eventualförpliktelser 6 402 845 501 875   
  6 402 845 501 875   
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Not 13 Checkräkningskredit 
 
Koncernen 
  2021-12-31 2020-12-31 
      
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 9 477 146 6 412 750 
Utnyttjad kredit uppgår till 7 270 385 995 661 
      

Moderbolaget 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 3 000 000 3 000 000   
Utnyttjad kredit uppgår till 2 061 879 995 660   
        

  
Not 14 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
 
Koncernen 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Avskrivningar 4 660 455 968 029   
Kursförluster -43 338 -37 891   
  4 617 117 930 138   
        

Moderbolaget 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Avskrivningar 710 188 1 056 038   
  710 188 1 056 038   
        

  
Not 15 Förvärv av rörelse 

 
Koncernen 
 
Aktieförvärv   Förvärvs- Kapital- 
2021-12-31   tidpunkt andel, % 
        
Lyckegård Production 
AB   2021-03-15 100 
        
Aktieförvärv   Förvärvs- Kapital- 
2020-12-31   tidpunkt andel, % 
        
BT-Agro OY AB   2020-09-30 100 
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De förvärvade företagens nettotillgångar vid förvärvstidpunkten 
 

2021-12-31 

Redovisat värde i de 
förvärvade företagen 
före förvärvet 

Verkligt värde 
justering 

Verkligt värde 
redovisat i 
koncernen 

        
Immateriella anläggningstillgångar 786 011   786 011 
Materiella anläggningstillgångar 166 158 1 940 551 2 106 709 
Omsättningstillgångar 16 661 446   16 661 446 
Avsättningar   -399 754 -399 754 
Långfristiga skulder -4 000 000 0 -4 000 000 
Kortfristiga skulder -7 563 337 0 -7 563 337 
Förvärvade nettotillgångar 6 050 278 1 540 797 7 591 075 
        
Goodwill, koncern     17 971 172 
Förvärvat kapital, exkl likvida medel     25 562 247 
        
Avgår betalning med apportemission     -10 942 062 
Rörelseförvärv     14 620 185 
        
 
  

2020-12-31 

Redovisat värde i de 
förvärvade företagen 
före förvärvet 

Verkligt värde 
justering 

Verkligt värde 
redovisat i 
koncernen 

        
Materiella anläggningstillgångar 483 380   483 380 
Finansiella anläggningstillgångar 4 095   4 095 
Omsättningstillgångar 8 538 540   8 538 540 
Långfristiga skulder -2 279 437   -2 279 437 
Kortfristiga skulder -5 735 957   -5 735 957 
Förvärvade nettotillgångar 1 010 621   1 010 621 
        
Goodwill, koncern     216 212 
Förvärvat kapital, exkl likvida medel     1 226 833 
        
Rörelseförvärv     1 226 833 
        

Under 2021 emitterades totalt 5 611 aktier till en genomsnittskurs om 5 297 SEK. Kvotvärdet var 100 
SEK och aktiekapitalet ökades med 561 100 SEK. 
 
Under 2020 emitterades totalt 96 aktier till en genomsnittskurs om 5 417 SEK. Kvotvärdet var 100 SEK 
och aktiekapitalet ökades med 9 600 SEK. 
  
  
  

Assently: 03fcc0e935ea8300ce287cda9b143e03f0bdd96bcaf5f02bb02a94b44ab0946779fc2b0865271364c2dfe0d2688bfc0bc5f80602146282b89b7c768072d6665b



35 | Års- och koncernredovisning – 2021 | Lyckegård Group AB, org. nr 556757-7597 
 

Not 16 Andelar i koncernföretag 

 
Moderbolaget 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 2 099 860 0   
Inköp 28 601 062 2 099 860   
Omklassificeringar 42 575     
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 30 743 497 2 099 860   
        
Utgående redovisat värde 30 743 497 2 099 860   
  
       

 Företag                          Org. Nummer        Säte           Kapitalandel         Redovisat värde  
 Lyckegård Production AB        556136-8035       Staffanstorp       100%                    28 601 062          
 BT Agro OY AB                       2603583-4            Vasa, Finland      100%                    2 142 435 
  
  
Not 17 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 
 
Moderbolaget 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar        
Balanserade utgifter -187 521 -1 156 835   
Licenser -250 000 -2 951 621   
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -437 521 -4 108 456   
        

  
Not 18 Investeringar i materiella anläggningstillgångar 
 
Moderbolaget 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Förvärv av materiella anläggningstillgångar       
Inventarier -86 114     
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -86 114    

 

 

Not 19 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 
 
Moderbolaget 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar       
Förvärvslikvid dotterbolag -28 601 062 -839 944   
Avgår betalning via apportemission 10 942 062     
Omklassificering, förvärv BT Agro OY AB -255 673     
Utbetald tilläggsköpeskilling BT Agro OY AB -407 524     
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -18 322 197 -839 944   
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Not 20 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
 
Moderbolaget 
  
Bolaget har genomfört en nyemission och noteras på Nasdaq First North Growth Market. Första 
handelsdag var den 21 februari 2022, pressmeddelande 21 februari 2022. 
 
Styrelsen kallade till en extra bolagsstämma den 14 april med förslag om att införa ett långsiktigt 
incitamentsprogram till bolagets anställda, bolagsstämman beslutade att bolaget skall ge ut 1 118 888 
teckningsoptioner. Pressmeddelande 24 mars 2022 och 14 april 2022. 
  
  
 Staffanstorp, dag som framgår av elektronisk underskrift 
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REVISIONSBERÄTTELSE 
 

Till bolagsstämman i Lyckegård Group AB 

Org. nr 556757-7597 
 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 

koncernredovisningen för Lyckegård Group AB för år 2021. 
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 

10-36 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredo-

visningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 

i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och 

koncernens finansiella ställning per den 31 december 2021 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. 

Övriga upplysningar 

Revisionen av årsredovisningen för år 2020 har utförts av en 

annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 2021-

05-12 med omodifierade uttalanden i rapporten om 

årsredovisningen. 

Annan information än årsredovisningen och 

koncernredovisningen 

Detta dokument innehåller även annan information än 

årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 

10-36. Det är styrelsen och verkställande direktör som har ansvaret 

för den andra informationen.  

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och 

koncernredovisningen omfattar inte denna andra information och vi 

gör inget uttalande med bestrykande avseende denna andra 

information.  

I samband med vår revision av årsredovisning och 

koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information 

som identifierats ovan och överväga om informationen i väsentlig 

utsträckning är oförenligt med årsredovisningen och 

koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 

kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 

informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.  

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 

information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller  

en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har 

inget att rapportera i detta avseende. 

 

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 på 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 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 på 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. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 

omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 

revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter 

i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa 

beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför 

granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 

inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 

för att utgöra en grund för våra 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 vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 

kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 

omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 

den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 

används och rimligheten i styrelsens och verkställande 

direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 

upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 

verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 

vid upprättandet av årsredovisningen och 

koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i 
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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 vi drar 

slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi 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. Våra 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 vi den övergripande presentationen, strukturen och 

innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 

däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 

underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 

ger en rättvisande bild. 

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 

avseende den finansiella informationen för enheterna eller 

affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 

avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 

övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt 

ansvarig för våra uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 

omfattning 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. 

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 Lyckegård Group AB för år 2021 samt 

av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.  

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 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, medels-

förvaltningen 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, 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 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 vi 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 vår 

professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 

Det innebär att vi 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. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 

vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 

uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om 

styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 

förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 

aktiebolagslagen. 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats i Malmö den dag som framgår 

av vår elektroniska underskrift. 

Mazars AB 

Rasmus Grahn   Mattias Kristensson 

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 
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