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LifeAir 2017

LifeAir AB (publ)s (”LifeAir”) verksamhet och koncernstruktur skapades genom att det på 
Nordic MTF tidigare listade bolaget Ascenditur AB (före detta Biolight AB) i januari 2017 
förvärvade LightAir Holding AB genom apportemission. Ascenditur AB ändrade företagsnamn 
till LifeAir AB som också blev moderbolag i koncernen. Den nya verksamheten genom 
förvärvet av LightAir Holding AB ingår i koncernens redovisning från och med den 1 januari 
2017. Rapporterat resultat, finansiell ställning och kassaflöde i denna årsredovisning avser 
den nya verksamheten.

Operativt
•	 Under inledningen av 2017 förvärvade 

LifeAir samtliga aktier i LightAir Holding 
AB. Förvärvet skedde genom en 
apportemission av 9 515 539 aktier i 
LifeAir, motsvarade en ägarandel om 
77 procent av röster och kapital i LifeAir 
efter genomförd apportemission.

•	 En ny styrelse valdes under året. Tre 
nya ledamöter som har stor erfarenhet 
från entreprenörskap och försäljning 
kompletterade två ledamöter som varit 
med sedan verksamheten startade 
2006.

•	 Joakim Hansson utsågs till VD för 
bolaget och ersatte Roger Sogge under 
december 2017. Joakim Hansson har 
mångårig erfarenhet från försäljning och 
ledning av försäljningsverksamhet riktad 
mot konsumentmarknaden.

Finansiellt
•	 Nettoomsättningen för helåret 

förändrades med -7 046 TSEK till  
22 199 TSEK (29 245)

•	 Rörelseresultatet för helåret förändrades 
med -2 136 TSEK till -15 810 TSEK  
(-13 674)

•	 Resultatet före skatt för helåret 
förändrades med -1 694 TSEK till  
-16 775 TSEK (-15 081)

•	 Resultat per aktie för året uppgick till 
-1,36 kr (-1,58) och efter utspädning  
-1,36 kr (-1,58)

•	 Kassaflödet från den löpande 
verksamheten för helåret förändrades 
med 3 656 TSEK till -14 658 TSEK  
(-18 314)
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Koncernen (TSEK) 2017 2016 2015 2014 2013

Avkastning på eget kapital, % neg. neg. neg. 46,57 neg.

Avkastning på sysselsatt kapital, % neg. neg. neg. 11,84 neg.

Rörelsekapital 3 364 2 766 -9 203 5 733 -4 980

Balanslikviditet (ggr) 1 1 1 1 1

Soliditet, % 44,8 46,0 3,9 21,3 16,0

Medelantal medarbetare 7 7 7 4 4

Aktiedata 2017 2016 2015 2014 2013

Årets resultat per aktie före utspädning (SEK) -1,36 -1,58 -0,56 0,24 -0,49

Årets resultat per aktie efter utspädning (SEK) -1,36 -1,58 -0,56 0,24 -0,49

Eget kapital per aktie (SEK) 0,92 1,47 0,10 0,66 0,38

Börskurs vid årets slut (SEK) 2,8 - - - -

Genomsnittligt antal aktier (tusental) 12 358 9 516 9 516 9 516 9 516

Antal aktier vid årets slut (tusental) 12 358 9 516 9 516 9 516 9 516
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LifeAir – produkter, teknologier
och marknader

Produkter
LifeAir är ett svenskt Clean Tech-bolag som 
utvecklar och säljer luftrenare baserade på 
patenterade och banbrytande teknologier för 
luftrening i inomhusmiljö. Bolaget har tillgång 
till två teknologier som marknadsförs under 
varumärkena IonFlow och CellFlow, där 
IonFlow redan finns på marknaden idag och 
erbjuder effektiva och funktionella produkter 
med ett tydligt designkoncept. IonFlow-
teknologin är baserad på vidareutvecklad 
joniseringsteknik och CellFlow-
teknologin är baserad på vidareutvecklad 
elektrostatfilterteknik. CellFlow-teknologin 
är licensierad till två intressebolag som 
är delägda av LifeAir-koncernen. LifeAirs 
produkter är testade på marknaden med 
mycket goda resultat. IonFlow-teknologin 
är ensam i världen med vetenskapliga bevis 
att effektivt förhindra spridning av luftburna 
virus; 2015 publicerades en vetenskaplig 
rapport i Nature Scientific Reports efter sju 
års forskningsstudier på Karolinska Institutet 
(KI).

Teknologier
IonFlow - jonisering

Joniseringsteknologin innebär att man 
genom högspänning genererar enorma 
mängder elektroner som i sin tur bildar 
negativa joner med molekyler i luften. De 
negativa jonerna fastnar på partiklar i luften 
och laddar dem negativt. En positivt laddad 
kollektor attraherar sedan partiklarna med 
en effekt liknande en magnet. Teknologin är 

mycket effektiv och trots hög jonproduktion 
är den godkänd och certifierad enligt ARB 
UL867 (California Air Resources Board) 
som är den strängaste standarden för ozon 
vilket är unikt på marknaden. Idag finns 
lagstadgade gränsvärden för ozon och för att 
respektera dessa har de flesta jonisatorer 
på marknaden en låg jonproduktion och 
därmed bristfällig luftrening. En annan effekt 
med jonisering är att väggar kan bli naturliga 
kollektorer. Detta problem har minimerats 
med LifeAirs teknologi, men i starkt 
förorenade miljöer kan det inte undvikas.

CellFlow - elektrostatfilter

Den patenterade teknologin kan liknas vid 
ett traditionellt elektrostatfilter. CellFlow 
är en innovativ utveckling av konventionell 
fläktbaserad elektrostatfilterteknik. 
CellFlows unika filterteknik kombineras 
med jonisering där partiklar laddas negativt 
i ett statiskt laddat kraftfält. Via filtrets 
egenskaper attraheras de negativt laddade 
partiklarna som därmed fastnar. CellFlows 
filter är utformat som en gles dubbelspiral för 
att få största möjliga upptagningsyta med 
minsta möjliga luftmotstånd. Detta innebär 
att tekniken uppnår en mycket effektiv och 
energisnål partikelavskiljning till låg ljudnivå. 
Dessutom har den hög skalbarhet med 
stora möjligheter att utveckla produkter 
anpassade för olika behov och miljöer.

LifeAirs marknader
Den globala marknaden för luftrenare väntas 
växa från cirka USD 20 miljarder 2018 till 
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cirka USD 30 miljarder 2021, främst drivet av 
generellt ökat välstånd, stora befolkningar 
i nyckelmarknader i främst Asien, ökad 
medvetenhet om luftföroreningars negativa 
hälsoeffekter samt ökade krav på luftkvalitet 
från myndigheter.

Marknaden för luftrenare är segmenterad 
där specifika geografiska förhållanden 
såsom befolkningsstorlek, halter av 
luftföroreningar och generell kunskap om 
luftkvalitet och dess hälsopåverkan i stor 
utsträckning styr efterfrågan och kraven 
som ställs på luftrenare. Tack vare LifeAir 
IonFlows bevisade hälsorelaterade fördelar 
och ett tydligt fokus på såväl funktion, 
effektivitet som design tillgodoser LifeAir den 
kravbild som ställs på olika marknader.

Marknaden för luftrenare kan delas in i tre 
sektorer: konsumentprodukter (30 procent), 
kommersiella produkter (45 procent) och 
industriella produkter (25 procent). LifeAir 
har sedan 2007 sålt produkter inom ett 

subsegment till konsumentmarknaden 
(jonisering) vilket utgör mindre än 10 procent 
av den totala marknaden. Med nya fläkt-
filterbaserade produkter under utveckling 
kommer LifeAir att adressera omkring 75 
procent av den totala marknaden.

LifeAirs affärsmodell baseras på att bolaget 
utvecklar produkter och varumärke som 
sedan säljs och marknadsförs genom ett 
världsomspännande nät av distributörer. 
Genom LifeAirs Premium Distributor 
Program, där utvalda distributörer ansvarar 
för att marknadsföra och bygga upp 
lokala distributionsnät av återförsäljare, 
därmed begränsas LifeAirs egna 
kostnader i verksamheten. Därutöver 
innebär affärsmodellen hög flexibilitet att 
snabbt anpassa produktutveckling och 
marknadsföring till förändringar på lokala 
marknader och därmed hög konkurrenskraft. 
LifeAir har sedan grundandet 2006 sålt cirka 
165 000 IonFlow-produkter i cirka 30 länder 
runt om i världen.
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Geografiska marknader

Asien har den största drivkraften för den ökande efterfrågan 
på luftrenare på grund av befolkningsstorlek och höga halter 
av luftföroreningar.

De största och mest mogna marknaderna 
för luftrenare är Nordamerika, 
Kina, Japan och Korea, särskilt på 
konsumentmarknaden. Där har luftrening 
blivit en del av vardagen och konsumenter är 
kunniga om luftrening och betydelsen av bra 
luftrenare. Regionen Asia Pacific, som bland 
annat omfattar Kina, Indien, Korea, Malaysia, 
Japan och Indonesien bidrar starkt till den 
ökade efterfrågan. Anledningen till detta, 

förutom ett stort antal invånare, är de höga 
luftföroreningshalterna och konsumenternas 
medvetenhet om hälsoeffekterna av 
luftföroreningar. Den stark ökande 
medelklassen i Asien är därför benägna att 
spendera mer på luftrenare än i exempelvis 
USA där större delen av luftrenarna som säljs 
på konsumentmarknaden har lägre kapacitet 
och prisbild.
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Luftföroreningar inomhus kostar liv 
och pengar

Enligt WHO dör cirka 7 miljoner människor 
– ett av åtta dödsfall – årligen på grund av 
luftföroreningar. Luftföroreningar ses idag 
som världens enskilt största miljöhälsorisk. 
Genom ökad kunskap om luftföroreningar i 
inomhusmiljön och deras hälsokonsekvenser 
betraktas luftrenare alltmer som 
en nödvändighet runt om i världen. 
Undersökningsföretaget TechSci Research 
förutser att den globala marknaden för 
luftrenare kommer att växa från cirka USD 
20 miljarder 2018 till cirka USD 30 miljarder 
2021. Starkast väntas tillväxten vara i Asien 
i takt med det ökande välståndet och med 
högst tillväxt i Indien, upp till 50 % per år.

Den underliggande och främsta drivkraften 
för den ökade efterfrågan på luftrenare är en 
ökad kunskap om de allvarliga hälsoproblem 
som orsakas av luftföroreningar. 
Lagstiftare reagerar på larmet om skadliga 
dieselavgaser och agerar för att minska 
luftföroreningarna på sikt. Dieselbilar stängs 
helt av i vissa städer och media bevakar 
engagerat ämnet. 2015 ansåg 76 procent av 
kineserna att luftföroreningar är ett “stort 
problem” och 73 procent oroar sig för att 
luftföroreningar kommer att skada dem 
personligen.1 Redan 2010 stod Kina för 
40 procent av jordens totala antal förtida 
dödsfall orsakade av luftföroreningar.2 

Några av de hälsoproblem som 
luftföroreningar orsakar är hjärt- och 
kärlsjukdomar, stroke, cancer, demens, 
allergi samt naturligtvis sjukdomar i lungor 
och luftvägar som astma, KOL, lungfibros, 
med flera. Även mindre akuta problem 
som huvudvärk, trötthet, koncentrations- 
och sömnsvårigheter är kopplade till 
luftföroreningar. Hälsoproblemen resulterar 
i enorma samhällskostnader både i form 
av förlorade liv och i form av dålig hälsa. 
Världsbanken estimerade att kostnaderna 
uppgick till USD 225 miljarder under 2013 
medan OECD har uppskattat kostnaderna till 
flera miljarder USD per år.3 & 4

Utöver avgaser och sot från industrier 
och kolkraftverk utsätts människor för en 
mängd andra partiklar. Där är virus ett årligen 
återkommande problem världen över. WHO 
estimerar att tre till fem miljoner människor 
i världen får en allvarlig form av influensan 
varje år, tiotals miljoner får en mild version 
och 500 000 dör. Den direkta och indirekta 
kostnaden för influensan i exempelvis USA 
beräknas till 10,4 miljarder USD. Det är 
enormt kostsamt för stater och företag. 
Virus sprids snabbt och lätt genom luften 
och är på grund av sin ringa storlek mycket 
svåra att hantera. Det finns ett stort behov 
av att minska spridningen av virus.

Källor:
1. http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/12/10/as-smog-hangs-over-beijing-chinese-cite-air-pollution-as-major-concern/
2. http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2813%2962693-8/fulltext?rss=yes
3. https://www.oecd.org/env/the-cost-of-air-pollution-9789264210448-en.htm
4. http://www.worldbank.org/en/news/infographic/2016/09/08/death-in-the-air-air-pollution-costs-money-and-lives 
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Renare luft ger ett bättre och friskare liv

LifeAir utvecklar luftrenare baserade på två 
patenterade teknologier som effektivt renar 
luften från de små hälsovådliga partiklarna. 
Teknologierna, IonFlow och CellFlow, skapar 
stora möjligheter till kvalitativa applikationer 
och produkter med många avgörande och 
konkurrenskraftiga fördelar.

Oskadliggör 97 procent av virus redan i 
luften

IonFlow-teknologin har använts av 
forskare på Karolinska Institutet (KI) redan 
innan 2000-talet för uppsamling av virus 
och andra mikrober för identifiering i 
svepelektronmikroskop. Under 2007 
påbörjades forskningsstudier avseende 
IonFlow-teknologins effekt på smittsamma 
luftburna virus som influensa-, roto- och 
caliciavirus samt andra luftburna mikrober. 
Studierna utökades under 2010 till att 
även omfatta djurförsök. Studierna visade 
att IonFlow-teknologin effektivt reducerar 
viruskoncentrationen i luften och oskadliggör 
97 procent av luftburna virus redan i luften, 
dvs. virus upphör att vara smittsamma. Vid 
djurförsöken visades att utan IonFlow blev 
tre av fyra djur smittade via luftburet virus 
från redan smittade djur. Med IonFlow visade 
försöken att inget av djuren blev smittade. 
Den vetenskapliga rapporten publicerades 
sommaren 2015 i Nature Scientific Reports, 
en av världens mest erkända vetenskapliga 
tidskrifter. IonFlow-teknologin är därmed 
den enda luftrenarteknologin i världen 
som med vetenskapliga studier bevisar att 
den effektivt förhindrar smittspridning av 
luftburna virus. 

Fångar de mest hälsovådliga partiklarna

LifeAirs teknologier möjliggör produkter 
som renar luften från de mest hälsovådliga 

partiklarna, det vill säga de allra minsta 
partiklarna, som dessutom utgör mer än 
90 procent av samtliga partiklar i normal 
inomhusluft. Kravbilden på luftrenare 
innefattar ännu inte rening av dessa små 
partiklar, men utvecklingen har de senaste 
tio åren gått åt rätt håll då hälsoriskerna 
orsakade av den stora mängden mycket små 
partiklar har kommit mer i fokus. Man har 
även konstaterat att dessa partiklar svävar 
i luften länge, eftersom de har extremt 
låg massa. LifeAirs teknologier möter 
morgondagens krav redan idag, vilket med 
största sannolikhet kommer att bli alltmer 
värdefullt ju bättre informerad marknaden 
blir.

Specialister inom luftrening

LifeAir besitter hög kompetens inom 
området luftrening och värnar om att behålla 
sin status som specialist i branschen. Detta 
genomsyrar inte bara organisationen, men 
också produkternas funktion, utformning 
och introduktion på marknaden. På en 
marknad med många aktörer som har ett 
annat huvudfokus än luftrenare är LifeAir 
specialiserade på just luftrening.

Design

LifeAirs målsättning är att erbjuda produkter 
med stilren och attraktiv skandinavisk design 
som konsumenten uppskattar. Design är 
en viktig ingrediens i vår affärsidé och vi 
har ett tydligt formspråk som går hand i 
hand med vårt varumärke. På en marknad 
full av stora fyrkantiga apparater framstår 
LifeAirs produkter som stilrena undantag 
och som passar in som en uppskattad 
inredningsdetalj i hemmet eller på 
arbetsplatsen.
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LifeAirs IonFlow-teknologi skyddas av ett 
patent registrerat i nedanstående länder 
samt know-how till viss del beskrivet 
i ett tidigare patent gällande främst 
elektronikfunktioner. Patentet löper ut 2022.

∙ Tyskland 
∙ Spanien 
∙ Frankrike 
∙ Storbritannien 
∙ Italien 
∙ Nederländerna 
∙ Sverige EPC 
∙ Turkiet 
∙ Japan 
∙ Indien 
∙ USA 
∙ Kina

CellFlow-teknologin skyddas genom en 
bred patentportfölj gällande väsentliga 
tekniska aspekter användbara i ett stort 
antal möjliga applikationer. Dessa patent 
och patentansökningar är registrerade 
geografiskt bredare än för IonFlow-
teknologin. Patenten för CellFlow-teknologin 
är licensierade till intressebolagen LifeAir 
CellFlow West AB och LifeAir CellFlow 
East AB, delägda av LifeAir-koncernen. De 
väsentligaste patenten löper ut mellan 2029 
och 2036.

Registrerade varumärken är LightAir, 
Lightair, LIGHTAIR, Lightair IonFlow och 
CellFlow. LifeAir har ansökt om registrering 
av varumärket ”LifeAir” såsom ord såväl 
som figur (komplett logotyp). Ansökan för 
varumärket i Europa har avslagits men 
processen fortsätter med överklagande.

Patent och varumärken

Miljö

LifeAir har ett medvetet förhållningsätt 
till miljön och strävar efter att minimera 
påverkan på naturen genom hela produktens 
livscykel. Det innebär att vi tar ställning 
till materialval, förpackningsdesign och 
transport samt att tillverkning sker hos 
underleverantör vars tillverkningsprocess är 
certifierad i enlighet med ISO 9001 och ISO 

14001. LifeAirs produkter utvecklas i enlighet 
med Europeiska unionens Ekodesigndirektiv 
(2009/125/EC).

LifeAirs produkter i IonFlow-serien har 
dessutom miljövänliga egenskaper som 
till exempel låg energiförbrukning och inga 
filterbyten, vilket är i linje med bolagets 
strävan för att värna om miljön.
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Den kraftigt ökade efterfrågan på 
portabla luftrenare har medfört att 
alltfler företag erbjuder luftrenare. Som 
exempel kan nämnas att den engelska 
dammsugartillverkaren Dyson 2015 
lanserade sin första luftrenare och att 
det internationella multiföretaget Unilever 
köpte den svenska luftrenartillverkaren 
Blueair sommaren 2016. Globalt ledande 
varumärken är Philips, Sharp, Panasonic, 
Honeywell, Samsung, Daikin, Coway och 
Blueair. De flesta av dessa företag är 
generalister där luftrenare endast utgör 
en mindre del av deras produktportfölj. De 
säljer luftrenare av låg/mellan kapacitet i en 
lägre prisklass. Produkterna använder oftast 
filter som inte renar luften effektivt från de 
små hälsofarligaste partiklarna. Företag som 
Blueair och IQAir har valt att fokusera på 

Kvalitet

$100

$200

$300

$400

$500

Pr
is

Konkurrentöversikt

kvalitetsprodukter med en högre prisbild. 
LifeAirs produkter befinner sig i detta så 
kallade premiumsegment och marknadsförs 
som produkter med hög prestanda, kvalitet 
och attraktiv design. 

Generalister som Sharp, Samsung och 
Philips har stora marknadsandelar, särskilt 
på sina respektive hemmamarknader, mer 
på grund av sina starka varumärken och 
låga prisbild än produkternas kapacitet. 
LifeAir tillsammans med svenska Blueair 
och schweiziska IQAir är några av de få 
företag som huvudsakligen specialiserar 
sig på luftrenare. Företagen kan därmed 
bättre positionera sig som experter inom 
området och erbjuda mer attraktiva 
luftreningslösningar för konsumenter och 
företag.

LifeAirs konkurrenter
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VDs kommentar
Det är med stor glädje och framtidstro som 
jag tillträtt som ny VD på LifeAir. Det ligger 
en genuin tillfredsställelse och motivation 
i att marknadsföra produkter som hjälper 
människor att må bättre. Luften påverkar 
allas hälsa på både kort och lång sikt och 
för många människor med sjukdomar är 
luftkvalitén avgörande. LifeAirs produkter 
gör stor skillnad för hälsa och välbefinnande 
och för vissa, t.ex. astmatiker och allergiker, 
är LifeAir till och med livsomvändande. Den 
positiva hälsoeffekten är en klar ledstjärna i 
försäljnings- och marknadsarbetet.

Jag konstaterar att 2017 blev ett år med 
stora förändringar för såväl verksamheten 
som ägarstruktur och styrelse. Genom en 
apportemission lyftes ny verksamhet in i 
det på Nordic MTF redan listade bolaget. 
Det såldes färre IonFlow luftrenare än 
beräknat under året. Samtidigt försenades 
den planerade introduktionen av en 
kompletterande produktfamilj baserad 
på CellFlow-teknologin. Med de lägre 
än beräknade intäkterna blev bolagets 
kostnadsbas för stor. I slutet av 2017 
påbörjades ett effektiviseringsarbete som 
gjorde att vi kunde avsluta året med ett 
neutralt operativt kassaflöde under fjärde 
kvartalet. Detta arbete fortsätter under 
2018 och har som syfte att så effektivt 
som möjligt driva försäljningen av IonFlow 
samtidigt som det ger utrymme att 
utvärdera och utveckla förutsättningarna för 
CellFlow-teknologin.

Marknad med stora möjligheter

Media gör oss idag medvetna om att 
luftföroreningar och dess relaterade 
sjukdomar är ett allvarligt problem både 
för hälsan och för miljön. Lagstiftare agerar 
och tar fram regler och restriktioner som 
ska minska luftföroreningarna på sikt, men 

människor fortsätter att insjukna och dö 
som direkt följd av partiklar i luften.

Utöver avgaser och sot från industrier 
utsätts vi dessutom för en mängd partiklar 
från oss själva, vår omgivning och våra 
aktiviteter. Virus är ett årligen återkommande 
problem världen över. Då och då drabbas 
världen dessutom av pandemier så som 
SARS orsakade av luftburet virus. Behovet av 
luftrenare är således mycket stort och den 
globala efterfrågan förväntas öka stadigt 
med omkring 14 % årligen de kommande 
fem åren med ännu högre tillväxtal i Asien 
med omkring 18 % i Kina och upp till 50 % i 
Indien enligt oberoende research institut.

LifeAirs teknologier, produkter och 
marknadsstrategier utvecklas och anpassas 
nu för att väl möta den ökande globala 
efterfrågan.
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Teknologier med stor konkurrenskraft och 
hälsofokus

LifeAir har tillgång till två innovativa 
patenterade teknologier, IonFlow 
och CellFlow. Båda teknologierna har 
avgörande fördelar jämfört med andra 
aktörer på marknaden, vilket möjliggör 
konkurrenskraftiga produkter för såväl 
konsumenter som företag, skolor och 
liknande. Idag marknadsför bolaget 
produkter baserade på IonFlow-teknologin 
medan produkter baserade på CellFlow-
teknologin är under utveckling sedan 2016.

De viktigaste konkurrensfördelarna 
med båda teknologierna är hög grad av 
partikelreduktion, främst för de minsta 
partiklarna, i kombination med låg ljudnivå 
och energiförbrukning. Tillsammans 
med fördelaktig ekonomi för anskaffning 
och löpande drift utgör detta starka 
konkurrensfördelar i de mest intressanta 
pris- och kapacitetssegmenten.

Affärsverksamhet med fokus på lönsamhet

Bolaget arbetar med en hög målsättning 
och med ett effektivt system för hantering 
av de minsta marknaderna med minimal 
kostnadsbelastning och frigör därmed 
resurser för att vidareutveckla och 
stärka arbetet med distributörerna på 
ett fåtal identifierade nyckelmarknader. 
Dessa återfinns i såväl Asien som Europa 
och Nordamerika. Utöver ett utvecklat 
samarbete med befintliga distributörer pågår 
också ett intensivt arbete med att förstärka 
nätverket med nya samarbetspartners. 
Ytterligare satsningar på det kommersiella 
segmentet driver arbetet med att finna 
distributörer med förutsättningar att nå även 
denna grupp.

LifeAir vidareutvecklar sitt budskap till 
marknaden baserat på de unika fördelarna 
med effektiv reduktion av virus samt 

eliminering av de minsta partiklarna med 
fokus på förbättrad hälsa.

IonFlow-produkternas funktion och design 
anpassas för att möta konsumenternas 
efterfrågan. Vi arbetar vidare med att 
stärka IonFlows identitet gentemot valda 
målgrupper genom vetenskapliga studier 
tillsammans med forskare på Karolinska 
Institutet och KTH samt kundstudier. 

Samtidigt utvärderar vi nu förutsättningarna 
för lansering av CellFlow-teknologin 
med anpassade produkter för såväl 
konsumentmarknaden som den 
kommersiella marknaden. Teknologin 
erbjuder starka värden för konsumenter 
såsom låg ljudnivå och effektiv 
partikelavskiljning. Kommersiella aktörer 
kan dra nytta av låga driftskostnader och 
lätthanterbar tillgång till ren och hälsosam 
luft.

2017 och framtiden

De stora effekterna av effektiviseringsarbetet 
samt det förstärkta distributörsnätverket 
förväntas ge resultat i en snar framtid. 
Jag har stor tilltro till produkternas unika 
värden som bekräftats genom framgångar 
på selekterade marknader i Asien och 
Europa. Gällande CellFlow-teknologin är 
det inspirerande att arbeta med något 
som kan komma att påtagligt påverka 
branschen för luftrening. Jag ser fram emot 
att tillsammans med vårt dedikerade team 
och våra professionella distributörer driva 
LifeAir framåt på en marknad som präglas av 
hög tillväxt och med allt större fokus på vår 
hjärtefråga – ren luft. 

Stockholm, april 2018

Joakim Hansson 
Verkställande direktör
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Vision, affärsidé och strategier

Vision och affärsidé

LifeAir ska med innovativa tekniker för 
effektiv luftrening bli en ledande aktör 
som förbättrar människors hälsa och 
välbefinnande genom att erbjuda lösningar 
för en hälsosam inomhusluft. LifeAir ska 
kontinuerligt ligga i framkant gällande hälsa, 
teknologi och utveckling, samt säkerställa 
högsta möjliga kundnöjdhet.

Strategier

LifeAir ska uppfylla sin vision och förverkliga 
sin affärsidé främst genom att tillämpa 
följande strategiska principer:

•	 Bolagets teknologier för effektiv 
luftrening ska användas för att 
tillhandahålla tysta och energisnåla 
produkter, som genom sin design och 
ljudnivå främjar kontinuerlig luftrening.

•	 Bolaget ska utveckla och marknadsföra 
produkter och tjänster med 
konsumentens hälsa som utgångspunkt.

Affärsmodell

Bolagets intäkter genereras vid försäljning 
av produkter till i första hand distributörer. 
I viss mån genereras intäkter även genom 
försäljning direkt till konsument. Bolaget 
utvecklar varumärket samt produkter som 
sedan marknadsförs genom ett globalt 
nätverk av distributörer. Distributörerna 
representerar LifeAir på respektive 
geografisk marknad och driver såväl 
försäljning som marknadsföring.

LifeAirs teknologier

Bolagets har tillgång till två teknologier, 
IonFlow och CellFlow, som båda tillämpas 
i anpassade produkter för att rena luften 
från de allra minsta och mest hälsovådliga 
partiklarna. 

IonFlow-teknologin är en vidareutvecklad 
och förädlad joniseringsteknik. Den 
förädlade teknologin minimerar generering 
av ozon långt under gällande gränsvärden 
i kombination med hög jonproduktion. 
IonFlow har dessutom genom en 
forskningsstudie på Karolinska Institutet 
bevisats reducera spridning av virus med 
mer än 97 %.

CellFlow-teknologin är en vidareutveckling 
av elektrostatfilterteknik. Den patenterade 
lösningen har ett unikt filter med ett mycket 
lågt luftmotstånd. Det i sin tur möjliggör 
att utveckla luftrenare som arbetar både 
tystare och mer energisnålt än traditionella 
fläkt-filterluftrenare. CellFlow-teknologin 
är licensierad till LifeAir CellFlow East AB 
och LifeAir CellFlow West AB, intressebolag 
delägda av LifeAir-koncernen.
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Verksamhetsmål för 2018

LifeAir ska:

Organisation

•	 Bedriva verksamheten med lägre 
personalstyrka jämfört med 2017

Försäljning

•	 Arbeta med ett standardiserat 
system för att effektivt hantera de 
minsta marknaderna med minimal 
kostnadsbelastning. Genom besparingar 
i sättet att bearbeta de mindre 
marknaderna frigöra resurser för att 
vidareutveckla arbetet med distributörer 
på de identifierade nyckelmarknaderna 
som återfinns i såväl Asien som Europa 
och Nordamerika.

•	 Förstärka med nya distributörer på 
identifierade nyckelmarknader.

•	 Fortsätta utvecklingen av 
direktförsäljning till slutkunder via digitala 
kanaler.

Produkt

•	 Stärka IonFlow genom både 
vetenskapliga studier samt kundstudier 

för att bättre nå identifierade målgrupper.

•	 Uppdatera och anpassa IonFlow-
produkterna efter ändrade 
användarbehov.

•	 Efter utvärdering av bolagets tidigare 
investeringar i CellFlow-teknologin ta 
beslut om hur vi bäst agerar i förhållande 
till övergripande strategiska mål.

Vetenskapliga studier

•	 Genomföra en studie i IonFlows effekter 
på djurallergener i samarbete med KTH, 
Karolinska Institutet och Vinnova.

Ekonomiska och finansiella mål

•	 Anpassa kostnadsbasen efter nuvarande 
försäljningsnivå samtidigt som 
resurserna till att förstärka distribution 
och försäljning säkerställs.

•	 Uppnå lönsamhet snarast möjligt 
genom ökad försäljning på utvalda 
nyckelmarknader.



16

Styrelse, ledning och revisor

Styrelse
PAUL FISCHBEIN

(född 1973)

Styrelseordförande i LifeAir AB (publ) sedan 
23 maj 2017

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap:

Styrelseordförande i Auctions Online 
Scandinavia AB, Everysport Media Group 
AB och Hemmy AB. Styrelseledamot i 
Pricerunner Group AB, Scand Design online 
Group AB och Budbee AB.

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap 
de senaste fem åren:

VD och koncernchef i Qliro Group AB samt i 
flera dotterbolag inom koncernen.

Aktieinnehav: 557 353 aktier

PER HEDEBÄCK

(född 1964)

Styrelseledamot i LifeAir AB (publ) sedan 23 
maj 2017

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap:

VD och koncernchef i Projektengagemang 
Sweden AB. Styrelseledamot i Mestro 
AB samt styrelseordförande/ledamot i 
dotterbolag inom teknikkonsultkoncernen 
Projektengagemang Sweden AB.

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap 
de senaste fem åren:

President affärsområde Mist Elimination 
Munters och styrelseordförande i Munters 
Euroform GmbH.

Aktieinnehav: 556 103 aktier

PETER HOLMBERG

(född 1961)

Styrelseledamot i LifeAir AB (publ) sedan 1 
januari 2017

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap:

Styrelseledamot i Q-Plast AB.

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap 
de senaste fem åren: -

Aktieinnehav: 185 304 aktier

Under 2017 förstärktes LifeAirs styrelse med tre erfarna entreprenörs- och industriprofiler 
i form av Paul Fischbein, Per Hedebäck och Magnus Khysing som komplettering till två 
ledamöter som varit med sedan verksamheten startade i början av 2006. 
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BENGT HOLMQVIST

(född 1946)

Styrelseledamot i LifeAir AB (publ) sedan 10 
januari 2018

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap:

Styrelseledamot i Selectus AB och 
Placementet AB.

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap 
de senaste fem åren:

Styrelseledamot i Widespace AB och Ekerö 
Redovisningsbyrå AB. Styrelseordförande I 
Cellpoint Connect AB och styrelsesuppleant 
I Bydalen established 2014 AB. 
Styrelseordförande i Lightair Holding AB och 
LightAir International AB.

Aktieinnehav: 271 204 aktier

MAGNUS KHYSING

(född 1969)

Styrelseledamot i LifeAir AB (publ) sedan 23 
maj 2017

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap:

Styrelseledamot i Mestro AB och BBD AB.

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap 
de senaste fem åren:-

Aktieinnehav: 556 103 aktier

Ledande befattningshavare
JOAKIM HANSSON

(född 1974)

VD i LifeAir AB (publ) sedan 11 december 
2017

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap:

VD i LightAir Holding AB, LifeAir International 
AB och LifeAir CellFlow East AB. Styrelsele-
damot i LightAir Holding AB, LifeAir Interna-
tional AB, LifeAir CellFlow East AB, Redray AB 
och LifeAir Development AB.

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap 
de senaste fem åren:

Commercial Manager i Whirlpool Nordic AS 
och Whirlpool Nordic AB.

Aktieinnehav: 0 aktier

Revisor
Huvudansvarig revisor

TOMMY MÅRTENSSON

(född 1948) Auktoriserad revisor

Valdes till revisor på årsstämman 2015. Vid 
årsstämman 2012 valdes Deloitte AB med 
Tommy Mårtensson som huvudrevisor.

Aktieinnehav: 0 aktier
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LifeAir-aktien
Bolagets aktie är noterad på Nordic 
MTF (Nordic Growth Market AB). Den 31 
december 2017 var aktiekursen 2,80 SEK. 
Totala börsvärdet vid årsskiftet uppgick 
till 34,6 MSEK. Under 2017 omsattes 
792 126 aktier. Vid utgången av året fanns 
det 12 357 843 aktier. Det finns endast 
ett aktieslag. Aktiekapitalet uppgår till 18 
536 764,50 SEK och kvotvärdet per aktie 
är 1,5 SEK. Det finns inga utestående 
teckningsoptioner.

Ägarstruktur
Vid utgången av 2017 var antalet aktieägare 
3 733. De tio största aktieägarna innehade 
vid årsskiftet 67,44 procent av rösterna och 
aktiekapitalet. Största ägare var Bk Julius 
Baer & Co Sweden Main Ac, för klienters 
räkning.

Källa: Euroclear Sweden AB

Utdelningspolitik
LifeAir har inte genererat vinst under 
2017 och avser inte lämna utdelning för 
verksamhetsåret. Bolaget är ett tillväxtbolag 
med en produktfamilj på marknaden och 
en produktfamilj under utveckling. De 
tillgängliga finansiella resurserna används för 
närvarande främst till produktutveckling.

Aktiekapitalets utveckling (kr och 
antal aktier)
Aktiekapitalets utveckling sedan 
moderbolagets bildande, både avseende 
belopp och antal aktier, framgår av tabell 
i not 19. Aktiekapitalets utveckling 2007 
– 2016 avser tidigare Biolight AB och 
Ascenditur AB.

Aktiens utveckling och omsättning.
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LifeAir

2017 2018

Namn

% av 
röster 

och 
kapital Antal aktier

BK JULIUS BAER & CO 
SWEDEN MAIN AC 31,28 3 866 105

ALTED AB 10,03 1 238 955

HEDEBÄCK, PER 4,50 556 103

KHYSING, MAGNUS 4,50 556 103

MALMVIKEN PARTNERS AB 4,50 556 103

TIBIA KONSULT AB 2,75 339 551

ÅLANDSBANKEN I ÄGARES 
STÄLLE 2,61 322 736

AFSNEE AKTIEBOLAG 2,43 299 976

LIONPEAK AB 2,43 299 976

ANDERSSON, LARS 2,41 297 475

Totalt 67,44 8 333 083

Aktieinne-
hav

Antal 
aktieägare Antal aktier

Andel i % av 
kapitalet

1-10 2 128  4 884    0,04

11-20 261  3 990    0,03

21-50 320  10 930    0,09

51-100 239  18 790    0,15

101-200 181  27 141    0,22

201-500 230  76 512    0,62

501-1000 124  95 412    0,77

1001- 250  12 120 184    98,08

Totalt 3 733  12 357 843    100,00

Källa: Euroclear Sweden AB

LifeAirs tio största aktieägare 
per den 31 december 2017
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Innehåll

Definitioner
Avkastning på eget kapital

Årets resultat enligt resultaträkningen i procent 
av genomsnittligt eget kapital.

Avskastning på sysselsatt kapital

Resultat efter finansnetto plus finansiella 
kostnader i procent av genomsnittligt 
sysselsatt kapital (balansomslutning minus 
icke räntebärande skulder).

Rörelsekapital

Omsättningstillgångar minus kortfristiga 
skulder.

Balanslikviditet (ggr)

Omsättningstillgångar i förhållande till 
kortfristiga skulder.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till 
balansomslutningen.

Eget kapital per aktie

Eget kapital dividerat med antal aktier vid 
periodens slut.

Förvaltningsberättelse
Händelser under 2017   20
Koncernens utveckling   20
Medarbetare    22
Riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare   22
Miljö     22
Risker, osäkerhetsfaktorer och
riskhantering    22
Händelser efter balansdagen och
förväntad framtida utveckling  25
LifeAir-aktien och ägarförhållanden 25
Bolagsstämmor 2017   26
Styrelsens arbete   26
Moderbolaget    26
Årsstämma och årsredovisning 26
Förslag till vinstdisposition för
moderbolaget    26
Resultaträkningar   27
Balansräkningar   28
Förändring i eget kapital  30
Kassaflödesanalyser   32

Noter
Not 1 Allmän information och
redovisnings- och värderingsprinciper 34
Not 2 Nettoomsättning  45
Not 3 Övriga rörelseintäkter  45
Not 4 Övriga externa kostnader 46

Not 5 Medelantal anställda och
personalkostnader   47
Not 6 Finansiella intäkter och
kostnader    49
Not 7 Skatt på årets resultat  49
Not 8 Resultat per aktie  50
Not 9 Immateriella tillgångars och
materiella anläggningstillgångars
anskaffningsvärde och avskrivningar 51
Not 10 Leasing    53
Not 11 Andelar i dotterbolag  54
Not 12 Andelar i intresseföretag 54
Not 13 Uppskjuten skatt  55
Not 14 Varulager   55
Not 15 Kundfordringar   56
Not 16 Övriga fordringar  57
Not 17 Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter   57
Not 18 Likvida medel   57
Not 19 Moderbolagets aktiekapital 58
Not 20 Checkräkningskredit  59
Not 21 Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter   59
Not 22 Erhållen och betald ränta 59
Not 23 Eventualförpliktelser  60
Not 24 Transaktioner med  
närstående    60

Intygandemening samt styrelsens och verk- 
ställande direktörens underskrifter 61
Revisionsberättelse   63



20

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för 
LifeAir AB (publ) avger härmed årsredovisning 
och koncernredovisning för verksamhetsåret 
2017. I koncernen ingår LifeAir AB (publ) 
och de helägda dotterbolagen LightAir 
Holding AB, LifeAir International AB, LifeAir 
Development AB och Redray AB (”LifeAir” 
eller ”koncernen”).

I den här årsredovisningen anges belopp 
avrundade till tusental SEK (TSEK) om inget 
annat särskilt anges. Avrundningsdifferenser 
kan förekomma.

Händelser under 2017
Ny verksamhet genom förvärvet av LightAir 
Holding AB ingår i koncernens redovisning 
från och med den 1 januari 2017. Rapporterat 
resultat, finansiell ställning och kassaflöde 
i denna årsredovisning avser den nya 
verksamheten.

Ny verksamhet och apportemission

I början av 2017 förvärvade LifeAir samtliga 
aktier i LightAir Holding AB. Förvärvet skedde 
genom en apportemission av 9 515 539 
aktier i LifeAir, motsvarade en ägarandel om 
77 procent av röster och kapital i LifeAir efter 
genomförd apportemission.

Koncernens utveckling
Nettoomsättning och resultat

Nettoomsättningen för året förändrades 
med -7 046 TSEK till 22 199 TSEK (29 245). 
Under 2016 gjordes en försäljning med 
en intäkt på cirka 4,6 MSEK, vars fordran 
succesivt bedömdes som mer och mer 
osäker och slutligen skrevs ner i slutet av 
2016. Exklusive denna försäljning 2016 har 

nettoomsättningen för 2017 minskat med ca 
2,4 MSEK jämfört med föregående år.

Rörelseresultatet för året förändrades med 
-2 136 TSEK till -15 810 TSEK  
(-13 674). Rörelsens kostnader för året var 
39 427 TSEK (44 518) och ca 35 MSEK (37,5) 
exklusive kostnader av engångsnatur om ca 
4,4 MSEK. Under fjärde kvartalet uppnåddes 
ett neutralt kassaflöde vilket visar att bättre 
balans uppnåtts mellan bolagets intäkter 
och kostnader.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens egna kapital uppgick till 11 371 
TSEK (13 945). Soliditeten uppgick till 44,8 
procent (46). Koncernens likvida medel 
uppgick till 2 385 TSEK (7 053). Bolaget har 
direkt efter räkenskapsårets utgång, i januari 
2018, förstärkt sin likviditet med 8 070 TSEK 
genom emission av ett konvertibelt lån. 

Utöver likvida medel har koncernen vid årets 
utgång en beviljad checkräkningskredit om 
2 000 TSEK (2 000), varav utnyttjat belopp 
var 2 028 TSEK (1 439) och ingår i kortfristiga 
skulder.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten 
för året förbättrades med 3 656 TSEK till  
-14 658 TSEK (-18 314). Förbättringen 
förklaras till stor del av förbättrat 
underliggande resultat för den löpande 
verksamheten med ca 4,3 MSEK. 

Det positiva kassaflödet från 
investeringsverksamheten för året, 9 990 
TSEK (-3 009), avser främst tillförda likvida 
medel om 10 104 TSEK från Ascenditur 
AB genom nedan förvärv. Under 2016 
förstärktes eget kapital med 28,1 MSEK 
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genom nyemissioner som tillförde ca 13,8 
MSEK i likvida medel och genom att lån från 
aktieägare konverterades genom kvittning 
till eget kapital. Årets kassaflöde förändrades 
med -11 445 TSEK till -4 668 TSEK (6 777).

Förvärv och avyttringar

På den extra bolagsstämman i Ascenditur 
AB den 20 december 2016 godkände 
stämman styrelsens förslag att förvärva 
samtliga aktier i LightAir Holding AB 
genom en apportemission av 9 515 539 
aktier i Ascenditur AB.  Apportemissionen 
fulltecknades och med en emissionskurs 
på 5 SEK per aktie var det totala vederlaget 
47 578 TSEK. Efter förvärvet ändrades 
företagsnamnet till LifeAir AB som blev 
moderbolag i koncernen och redovisningen 
av moderbolaget avser LifeAir AB. 

Apportemissionen som slutfördes i början av 
2017, var till stor del garanterad i december 
2016.  Den nya styrelsen började sitt arbete 
vid ingången av 2017 och förvärvet ingår i 
koncernens redovisning från och med den  
1 januari 2017.

Ascenditur-koncernen hade vid tidpunkten 
för förvärvet ingen operativ verksamhet 
varför LightAir Holding är den nya och enda 
verksamheten för koncernen.

Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv 
enligt K3 19.6 då LightAir Holding anses vara 
den redovisningsmässiga förvärvaren då 
dess ägare får det bestämmande inflytandet 
över koncernen. Ett omvänt förvärv innebär 
att den legala förvärvaren, dvs. enheten 
som utfärdar värdepappren, Ascenditur 
AB (senare namnändrat till LifeAir AB), blir 
det förvärvade bolaget. Jämförelser med 
2016 och tidigare år avser LightAir Holding-

koncernen. 

Anskaffningsvärdet för LifeAir har satts till  
14 212 TSEK baserat på 2 842 304 
utestående aktier och en emissionskurs 
på 5 SEK. Enligt bolagsledningens 
uppskattning motsvaras verkligt värde för 
förvärvade tillgångar och övertagna skulder 
deras bokförda värden. Med anledning 
av att Ascenditur-koncernen inte bedrev 
någon verksamhet har mellanskillnaden 
av förvärvade nettotillgångar och 
anskaffningsvärdet, 11 TSEK, förts direkt till 
eget kapital.  

Verkligt värde för förvärvade tillgångar och 
skulder var som följer:

Kortfristiga fordringar 5 403

Likvida medel 10 104

Kortfristiga skulder -1 306

Förvärvade nettotillgångar 14 201

Anskaffningsvärde 14 212

Mellanskillnad 11

Förvärvad likvid: LifeAirs likvida medel 10 104

Utbetald likvid: Apportemission 0

Förvärvad likvid utöver utbetald likvid 10 104
 
 
Investeringar och produktutveckling

Investeringar i inventarier under året uppgick 
till 0 TSEK (0). Försäljning och utrangering av 
inventarier uppgick till 0 TSEK (22).
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Utgifter för produktutveckling, nya 
patent och registrering av varumärken 
uppgick under året till 0 TSEK (535), 0 
TSEK (3) respektive 69 TSEK (469). Av 
koncernen utförda uppdrag avseende 
produktutveckling har fakturerats 
intresseföretagen enligt nedan.

Intresseföretag

LifeAir-koncernen är delägare i två bolag 
för att utveckla och kommersialisera 
CellFlow-teknologin; LifeAir CellFlow East 
AB och LifeAir CellFlow West AB. Dessa 
två bolag redovisas som intresseföretag 
i koncernen. Intresseföretagen har ingått 
uppdragsavtal med koncernen om produkt- 
och produktionsutveckling, försäljnings- 
och marknadsföringsutveckling samt 
operativ drift och företagsledning av 
CellFlow-produkter, inklusive finansiering av 
intresseföretagens verksamhet. Under året 
och föregående år har intresseföretagen 
enbart bedrivit produktutveckling vars 
utgifter om 1 418 TSEK (1 599) debiterats 
av koncernen och till största del aktiverats. 
Resultatet från intresseföretagen, -103 
TSEK (-22), motsvarar koncernens andel 
av deras resultat. På intresseföretagen 
har koncernen långfristiga fordringar 
om 2 301 TSEK (2 701) redovisade som 
finansiella anläggningstillgångar, och 
kortfristiga fordringar om 5 239 TSEK 
(3 732). Alla koncernens transaktioner 
med intresseföretagen har skett på 
marknadsmässiga villkor.

Medarbetare
Medelantalet medarbetare under året 
var 7, detsamma som föregående år. 
Medarbetarna finns inom viktiga områden för 
bolagets verksamhet; marknadsbearbetning, 
utveckling och administration.

Riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare
Med ledande befattningshavare avses 
VD. Ersättningar till VD beslutas av 
styrelsen i LifeAir. LifeAir ska erbjuda 
marknadsmässiga villkor som gör att bolaget 
kan rekrytera, engagera och behålla ledande 
befattningshavare. Rörlig ersättning kan 
utgå i det fall bestämda villkor för detta 
uppnås. För mer information om riktlinjer 
för ersättningar till styrelse samt VD och 
övriga ledande befattningshavare, hänvisas 
till not 5. Riktlinjerna baseras i huvudsak på 
gällande avtal mellan bolaget och VD.

Miljö
Bolaget bedriver ingen verksamhet som 
är tillstånds- eller anmälningspliktig 
enligt 9 kap 6 § miljöbalken (1998:808). 
Tillverkning sker hos underleverantör vars 
tillverkningsprocess är certifierad i enlighet 
med ISO 9001 och ISO 14001.

Risker, osäkerhetsfaktorer och 
riskhantering
LifeAirs verksamhet, liksom allt företagande, 
är förenat med risk. Ett antal faktorer utanför 
bolagets kontroll påverkar dess resultat 
och finansiella ställning liksom ett flertal 
faktorer vars effekter bolaget kan påverka 
genom sitt agerande. Nedanstående 
riskfaktorer bedöms vara de som kan 
komma att få störst inverkan på bolagets 
framtida utveckling. Riskerna gör ej anspråk 
på fullständighet, ej heller är riskerna 
rangordnade efter grad av betydelse.

Marknadsrelaterade risker

Politiska och regulatoriska risker

LifeAir har försäljning på ett antal 
marknader. Förändringar i lagar och regler 
som tullregleringar, exportregleringar och 
andra lagar och regler i länder där LifeAir 
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kommer att vara verksamt och där dess 
produkter kommer att säljas, kan påverka 
verksamheten.

Globala ekonomiska förhållanden och 
trender

Koncernens försäljning är till viss del 
beroende av den globala konjunkturen. En 
utdragen konjunkturnedgång med minskad 
vilja till konsumtion hos konsumenterna 
skulle kunna medföra en minskning av 
efterfrågan på LifeAirs produkter.

Konkurrens

Koncernens marknadsposition bygger 
på unika, patenterade och licensierade 
teknologier. Det finns en risk att något 
företag lanserar en konkurrerande 
teknologi som är bättre och/eller billigare 
än LifeAir, eller att konkurrenter har starkare 
marknadsposition. Detta skulle kunna 
förändra förutsättningarna för LifeAirs 
expansion.

Tekniska risker

LifeAirs teknologier är förhållandevis nya 
på marknaden och det finns en risk att 
svagheter eller problem hittills inte har 
upptäckts och endast kan åtgärdas till 
betydande kostnad.

Marknaden för luftreningsprodukter i vilken 
LifeAirs teknologier implementeras kan 
i framtiden genomgå teknikskiften och 
utsättas för föränderliga marknadstrender. 
Utveckling och integration av teknologi 
kan medföra tekniska problem som gör 
att det tar längre tid än planerat för nya 
LifeAir produkter att nå marknaden och 
att kostnaderna kan bli högre än beräknat 
genom ökade utvecklingskostnader och 
försenad marknadsintroduktion.

Rörelserelaterade risker

Förmåga att hantera tillväxt

Koncernens verksamhet väntas växa kraftigt 
genom en ökad efterfrågan på LifeAirs 
produkter, vilket kommer att ställa höga 
krav på ledningen och den operativa och 
finansiella infrastrukturen. LifeAir har idag 
en begränsad organisation. Om koncernen 
inte lyckas anpassa sin organisation, sina 
processer och sin kapacitet till en ökad 
efterfrågan kan detta komma att få negativa 
effekter på omsättning, resultat och 
finansiell ställning.

Marknadsacceptans av nyutvecklade 
produkter med ny teknologi

LifeAir avser att löpande utveckla och 
lansera nya produkter på marknaden. Det 
finns alltid risk för att nya produkter inte 
mottages positivt på marknaden eller att 
konkurrerande produkter uppfattas som mer 
attraktiva.

Produktansvar

LifeAir har produktansvar gentemot sina 
distributörer som säljer och marknadsför 
produkterna och gentemot slutkunder som 
beställer direkt från LifeAir. Detta ansvar är 
begränsat och är reglerat i distributionsavtal. 
Distributörer har produktansvar mot sina 
återförsäljare och slutkunder och följer lokala 
marknadsregler och konsumentslagstiftning. 
LifeAirs risk är begränsad till reklamationer 
på grund av ej fungerande produkter och 
innebär att reservdelar för reparation måste 
tillhandahållas.

Beroende av nyckelpersoner och 
medarbetare

LifeAirs framtida utveckling är beroende av 
befintliga medarbetares kunskap, erfarenhet 
och kreativitet samt koncernens förmåga att 
rekrytera och behålla nyckelpersoner.
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Kunder och samarbetsavtal

LifeAirs försäljning av produkter sker genom 
distributörer på varje enskild marknad. 
Dessa distributörer är viktiga för koncernens 
framtida utveckling eftersom de lokalt 
ansvarar för marknadsföring och försäljning. 
Det finns ingen garanti för att de distributörer 
med vilka LifeAir har tecknat eller kommer 
att teckna avtal kommer att kunna uppfylla 
sina åtaganden enligt dessa avtal. Det kan 
inte garanteras att existerande avtal inte 
sägs upp eller förklaras ogiltiga eller att det 
inte kommer att förekomma förändringar i 
ingångna avtal.

Kvalitetsfrågor

Som alla företag som utvecklar ny 
spjutspetsteknologi möter man som 
oftast initialt problematik med att 
verifiera teknikens effektivitet, stabilitet 
och funktion över tid. LifeAir genomför 
kontinuerligt tester av teknik och produkter 
under olika förutsättningar avseende 
temperatur, luftfuktighet samt luftens 
partikelkoncentration. Det finns inga 
garantier för att nya problem inte kommer 
att uppstå antingen med befintliga eller 
kommande produkter. Det finns en risk att 
sådana problem kan påverka försäljning och 
resultat negativt.

Immateriella rättigheter

LifeAirs immateriella rättigheter skyddas 
främst genom patent, avtal och lagstiftning 
till skydd för företagshemligheter. LifeAir 
har tillgång till egna och licensierade patent 
avseende flera teknologier. LifeAir har även 
registrerat varumärket LightAir internationellt 
och ansökt om registrering av varumärket 
LifeAir som ord såväl som figur, det vill säga 
komplett logotyp. Ansökan för varumärket 

i Europa har avslagits men processen 
fortsätter med överklagande.

Koncernens tillväxt och framgång är 
beroende av utvecklade teknologier varvid 
patenträttigheter utgör en viss del. Det 
finns en risk att det finns svagheter eller 
problem med patenträttigheter eller att 
LifeAir gör intrång i andra patent. Det kan 
inte uteslutas att sådana problem endast 
kan åtgärdas till betydande kostnad. Det är 
även möjligt att ansökningar om varumärken 
stöter på opposition och därigenom inte blir 
registrerade.

Intrång i koncernens immateriella rättigheter 
eller koncernens eventuella intrång i andra 
företags immateriella rättigheter skulle 
kunna försämra konkurrensförmågan eller på 
annat sätt skada koncernens verksamhet. 
Det kan visa sig nödvändigt för koncernen 
att inleda rättsprocesser för att försvara 
sina immateriella rättigheter. Sådana 
rättsprocesser skulle kunna bli betungande 
och kostsamma och det finns ingen garanti 
för att koncernen vinner en sådan process.

Utöver patenterad teknologi använder 
LifeAir eget kunnande (know-how) och 
företagshemligheter som inte skyddas 
av patent. LifeAir strävar efter att skydda 
sådan information bland annat genom 
sekretessavtal med anställda, konsulter och 
andra samarbetspartners. Det föreligger 
emellertid ingen garanti att sådana avtal 
skyddar mot offentliggörande av konfidentiell 
information. Dessutom kan LifeAirs 
affärshemligheter på annat sätt bli kända 
eller utvecklas självständigt av konkurrenter.

Beroende av leverantörer

För att koncernen ska kunna leverera 
produkter är den beroende av att råvaror, 
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produkter och tjänster från tredje part 
uppfyller överenskomna krav avseende 
exempelvis mängd, kvalitet och leveranstid. 
Felaktiga eller uteblivna leveranser från 
leverantörer kan innebära att koncernens 
leverans av produkter försenas, vilket i det 
korta perspektivet kan innebära minskad 
alternativt utebliven försäljning.

Finansiella risker

Koncernen kommer genom sin verksamhet 
att utsättas för olika finansiella risker såsom 
ränterisk, valutarisk, prisrisk, kreditrisk samt 
finansierings- och likviditetsrisk. Koncernens 
finansiella risker bedöms huvudsakligen 
vara finansieringsrisk, likviditetsrisk och 
valutarisk.

Finansieringsrisk och likviditetsrisk

Finansieringsrisk avser risken att 
refinansiering av förfallna lån försvåras eller 
blir kostsam och att koncernen därmed får 
svårt att fullfölja sina betalningsåtaganden. 
Likviditetsrisk avser risken att inte kunna 
fullgöra betalningsåtaganden innan de 
förfaller.

Det kan inte uteslutas att koncernen kan 
komma att behöva ytterligare kapitaltillskott 
fram till dess att verksamheten når ett 
positivt resultat och kassaflöde. Det 
finns inga garantier för att ett sådant 
kapitaltillskott kan anskaffas och inte heller 
att det kan ske till fördelaktiga villkor.

Valutarisk

LifeAir opererar på en global marknad med 
delar av försäljning, bidrag och inköp i andra 
valutor än SEK, primärt i USD och EUR men 
även andra valutor förekommer. Förändringar 
i värdet på SEK i förhållande till andra valutor 
kan därmed komma att få såväl positiva som 

negativa effekter på resultat och finansiell 
ställning.

Händelser efter balansdagen och 
förväntad framtida utveckling
Bolaget har efter räkenskapsårets utgång 
förstärkt likviditeten genom riktad emission 
av 8 070 TSEK i ett konvertibelt lån som 
beslutades vid extra bolagsstämma den  
10 januari 2018.

Vid den extra bolagsstämman den  
10 januari 2018 valdes Bengt Holmqvist till 
ny styrelseledamot. Göran Wikström avböjde 
omval.

Vår syn på utvecklingen under 2018 finns 
beskriven i form av verksamhetsmål samt 
ekonomiska och finansiella mål för 2018 på 
sidan 15.

LifeAir-aktien och ägarförhållanden
LifeAirs aktie är listad på Nordic MTF (Nordic 
Growth Market AB). Det totala antalet aktier 
i LifeAir uppgår till 12 357 843. Det finns 
endast ett aktieslag. Aktiekapitalet uppgår 
till 18 536 764,50 SEK och kvotvärdet per 
aktie är 1,5 SEK. En aktie ger rätt till en röst 
på bolagsstämma och det finns inte några 
begränsningar i fråga om hur många röster 
varje aktieägare kan avge vid bolagsstämma. 
Antalet aktieägare i LifeAir uppgick per 
den 31 december 2017 till 3 733. Största 
aktieägare per den 31 december 2017 var 
Bk Julius Baer & Co Sweden Main Ac som 
förvaltar 31,28 procent av antalet röster och 
aktiekapitalet för klienters räkning. Det finns 
inga utestående teckningsoptioner.

Det finns inga begränsningar i rätten 
att överlåta LifeAir-aktien på grund 
av bestämmelser i lag eller i LifeAirs 
bolagsordning. LifeAir känner inte heller 
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till några avtal mellan aktieägare som kan 
medföra begränsningar i rätten att överlåta 
LifeAir-aktier. Det existerar inte några 
väsentliga avtal som LifeAir är part i och som 
får verkan eller ändras eller upphör att gälla 
om kontrollen över bolaget förändras till följd 
av ett offentligt uppköpserbjudande.

Styrelseledamöter samt eventuella 
styrelsesuppleanter utses på årsstämman 
för tiden intill nästa årsstämma. LifeAirs 
bolagsordning innehåller endast sedvanliga 
bestämmelser om styrelseval och innehåller 
inga regler om särskilda majoritetskrav för 
tillsättande av styrelseledamöter.

Bolagsstämmor 2017
Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 hölls den 23 maj 
2017 i Stockholm. Vid årsstämman 
fattades bland annat beslut om nyval av 
styrelseledamöterna Paul Fischbein, Per 
Hedebäck och Magnus Khysing. Omval 
skedde av styrelseledamöterna Göran 
Wikström och Peter Holmberg. Rolf 
Börjesson, Sören Gyll och Bengt Holmqvist 
hade avböjt omval. Paul Fischbein valdes 
som styrelseordförande.

Styrelsens arbete
Styrelsen i LifeAir består av fem 
bolagsstämmovalda ledamöter utan 
suppleanter. Tjänstemän i bolaget deltar 
i styrelsens sammanträden såsom 
föredraganden. Utöver konstituerande 
sammanträde har styrelsen under 2017 hållit 
13 sammanträden, varav tre i samband med 
den finansiella rapporteringen. Styrelsens 
arbete följer en årlig föredragningsplan 
ägnad att säkerställa styrelsens behov 
av information för att följa och utveckla 
verksamheten. En arbetsordning med 

instruktion avseende arbetsfördelning 
mellan styrelsen och verkställande 
direktören finns.

Moderbolaget
Koncernen omfattar moderbolaget LifeAir AB 
(publ) och de helägda dotterbolagen LightAir 
Holding AB, LifeAir International AB, LifeAir 
Development AB och Redray AB. Någon 
verksamhet bedrivs inte i dotterbolagen 
LifeAir Development AB och Redray AB.

Årsstämma och årsredovisning
LifeAir AB (publ)s årsstämma äger rum den 
17 maj 2018 på Advokatfirman Cederquists 
kontor, Hovslagargatan 3, Stockholm.

Årsredovisningen publiceras på LifeAirs 
webbplats, www.lifeair.com, den 26 april 
2018.

Överkursfond 33 304 386

Balanserat resultat 9 937 266

Årets resultat -3 179 335

Summa 40 062 317

Överförs i ny räkning 40 062 317

Summa 40 062 317

Förslag till vinstdisposition för 
moderbolaget
Till bolagsstämmans förfogande står 
följande medel (belopp i SEK):

Styrelsen och verkställande direktören 
föreslår att medlen disponeras enligt 
följande:
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Resultaträkningar

Koncernen Moderbolaget

TSEK Not 2017 2016 2017 2016

Nettoomsättning 2 22 199 29 245 3 898 1 231

Övriga rörelseintäkter 3 1 418 1 599 - -

23 617 30 844 3 898 1 231

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -17 560 -23 276 - -626

Övriga externa kostnader 4 -10 577 -13 555 -2 774 -3 623

Personalkostnader 5 -9 605 -5 750 -4 308 -4 072

Avskrivningar av immateriella tillgångar 9 -1 685 -1 937 - -188

Nedskrivningar av tillgångar - - - -1 868

-39 427 -44 518 -7 082 -10 377

Rörelseresultat -15 810 -13 674 -3 184 -9 146

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag -103 -22 - -

Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 6 1 5 68

Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -868 -1 386 0 -3

Resultat från finansiella poster 6 -965 -1 407 5 65

Resultat före skatt -16 775 -15 081 -3 179 -9 081

Skatt på årets resultat 7 - - - -

Årets resultat -16 775 -15 081 -3 179 -9 081

Hänförligt till moderbolagets aktieägare -16 775 -15 081 -3 179 -9 081

Resultat per aktie före utspädning 8 -1,36 -1,58 -0,26 -0,95

Resultat per aktie efter utspädning 8 -1,36 -1,58 -0,26 -0,95
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Balansräkningar
Koncernen Moderbolaget

TSEK Not 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar

Balanserade utgifter för produktutveckling 9 1 596 2 964 - -

Patent 9 536 748 - -

Varumärken 9 395 430 - -

2 527 4 143 0 0

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 9, 10 - - - -

0 0 0 0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 11 - - 47 628 50

Andelar i intresseföretag 12 606 309 - -

Fordringar hos intresseföretag 2 301 2 701 - -

Uppskjuten skattefordran 13 4 000 4 000 - -

Övriga finansiella anläggningstillgångar 71 26 - -

6 978 7 036 47 628 50

Summa anläggningstillgångar 9 505 11 179 47 628 50

Omsättningstillgångar

Varulager 14 4 805 1 834 - -

Förskott till leverantörer 1 308 2 652 - -

6 113 4 486 0 0

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 15 1 553 2 431 - 128

Fordringar hos koncernföretag - - 13 872 -

Fordringar hos intresseföretag 5 239 3 732 - -

Övriga fordringar 16 271 1 179 39 5 230

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 17 305 235 50 45

7 367 7 576 13 961 5 403

Likvida medel 18 2 385 7 053 760 10 104

Summa omsättningstillgångar 15 865 19 115 14 721 15 507

SUMMA TILLGÅNGAR 25 370 30 294 62 349 15 557
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Koncernen Moderbolaget

TSEK Not 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital

Aktiekapital 19 18 537 1 163 18 537 17 054

Fond för utvecklingsutgifter 375 482 - -

18 912 1 645 18 537 17 054

Fritt eget kapital

Övrigt tillskjutet kapital/Överkursfond 61 356 64 422 33 304 6 228

Balanserat resultat -52 122 -37 041 9 937 -

Årets resultat -16 775 -15 081 -3 179 -9 081

-7 541 12 300 40 062 -2 853

Summa eget kapital 11 371 13 945 58 599 14 201

Avsättningar

Garantiavsättningar 1 498 - - -

1 498 0 0 0

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 20 2 028 1 439 - -

Skulder till kreditinstitut - 2 016 - -

Förskott från kunder 2 611 2 483 - -

Leverantörsskulder 1 786 2 337 308 200

Skuld till koncernbolag - - 50 50

Övriga skulder 1 042 6 244 692 -7

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 21 5 035 1 830 2 700 1 113

Summa kortfristiga skulder 12 501 16 349 3 750 1 356

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 25 370 30 294 62 349 15 557
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Förändring i eget kapital

Koncernen (TSEK) Aktiekapital

Fond för 
utvecklings-

utgifter

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Annat eget 
kapital inkl. 

årets resultat

Totalt eget 
kapital hänförligt 

till moderbolagets 
aktieägare

Vid årets början 2016 539 - 37 428 -37 041 926

Årets resultat -15 081 -15 081

Balanserade utgifter för 
produktutveckling 482 -482

Transaktioner med ägare:

- nyemission 624 27 476 28 100

Eget kapital vid årets slut 2016 1 163 482 64 422 -52 122 13 945

Årets resultat -16 775 -16 775

Balanserade utgifter för 
produktutveckling -107 107

Transaktioner med ägare:

- effekt av omvänt förvärv 17 374 -3 173 14 201

Eget kapital vid årets slut 2017 18 537 375 61 356 -68 897 11 371
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Moderbolaget (TSEK) Aktiekapital Överkursfond

Balanserat 
resultat inkl. 

årets resultat

Totalt eget 
kapital hänförligt till 

moderbolagets 
aktieägare

Vid årets början 2016 17 054 11 851 -5 623 23 282

Årets resultat -9 081 -9 081

Transaktioner med ägare:

- behandling enligt beslut vid bolagsstämma -5 623 5 623

- nyemission 0 0

Eget kapital vid årets slut 2016 17 054 6 228 -9 081 14 201

Årets resultat -3 179 -3 179

Transaktioner med ägare:

- behandling enligt beslut vid bolagsstämma -6 228 6 228

- minskning av aktiekapital -12 790 12 790

- apportemission 14 273 33 304 47 578

Eget kapital vid årets slut 2017 18 537 33 304 6 758 58 599
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Kassaflödesanalyser
Koncernen Moderbolaget

TSEK Not 2017 2016 2017 2016

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt -16 775 -15 081 -3 179 -9 081

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 6 310 1 959 - 2 056

Betald skatt - - - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 22 -10 465 -13 122 -3 179 -7 025

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager -1 627 2 660 - 1 194

Förändring av fordringar 612 904 -8 559 -3 144

Förändring av kortfristiga skulder -3 178 -8 756 2 394 -11

Kassaflöde från den löpande verksamheten -14 658 -18 314 -9 344 -8 986

Investeringsverksamheten

Förvärv (-)/Avyttring (+) av immateriella tillgångar -69 -1 008 - 176

Förvärv (-)/Avyttring (+) av materiella anläggningstillgångar - 22 - -

Förvärv (-)/Avyttring (+) av finansiella anläggningstillgångar -45 -2 023 - 489

Rörelseförvärv 10 104 - - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten 9 990 -3 009 0 665

Finansieringsverksamheten

Nyemission - 28 100 - 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 28 100 0 0

Årets kassaflöde -4 668 6 777 -9 344 -8 321

Likvida medel vid årets början 7 053 276 10 104 18 425

Likvida medel vid årets slut 2 385 7 053 760 10 104

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 1 788 1 959 - 188

Övrigt 4 522 - - 1 868

6 310 1 959 0 2 056
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Not 1: Allmän information och redovisnings- och värderingsprinciper

Allmän information
LifeAir AB (publ) (tidigare Ascenditur 
och dessförinnan Biolight) med 
organisationsnummer 556724-7373 är ett 
aktiebolag registrerat i Sverige med säte i 
Stockholm.

Adressen till huvudkontoret är 
Mariehällsvägen 37 F, 168 65 Bromma. I 
LifeAir-koncernen (”LifeAir” eller “koncernen”) 
ingår moderbolaget LifeAir AB (publ) 
(”moderbolaget”) och dess dotterbolag 
LightAir Holding AB, Redray AB, LifeAir 
Development AB och LifeAir International 
AB. LifeAir förbättrar människors hälsa och 
välbefinnande genom att utveckla och sälja 
effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. 
Produkterna är baserade på två unika och 
patenterade teknologier. Bolagets aktie är 
sedan november 2007 noterad på Nordic 
MTF (Nordic Growth Market AB).

Koncernredovisningen godkändes för 
offentliggörande av styrelsen den 26 
april 2018 och kommer att framläggas 
för årsstämman den 17 maj 2018 för 
fastställande.

Redovisningsprinciper och 
värderingsprinciper
Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen 
(1995:1554) och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1, Årsredovisning 
och koncernredovisning (”K3”).

Koncernredovisning och andelar i 
dotterbolag
Koncernredovisningen omfattar 
moderbolaget LifeAir AB och de företag 

över vilka moderbolaget direkt eller indirekt 
har bestämmande inflytande (dotterbolag). 
Bestämmande inflytande innebär en rätt 
att utforma ett annat företags finansiella 
och operativa strategier i syfte att erhålla 
ekonomiska fördelar. Vid bedömningen 
av om ett bestämmande inflytande 
föreligger, tas hänsyn till innehav av 
finansiella instrument som är potentiellt 
röstberättigade och som utan dröjsmål kan 
utnyttjas eller konverteras till röstberättigade 
egetkapitalinstrument. Hänsyn ska också tas 
till om företaget genom agent har möjlighet 
att styra verksamheten. Bestämmande 
inflytande föreligger i normalfallet då 
moderbolaget direkt eller indirekt innehar 
aktier som representerar mer än 50 procent 
av rösterna.

Moderbolagets förvärv av LightAir Holding 
AB med dotterbolag ingår i koncernens 
redovisning från och med den 1 januari 
2017. Förvärvet redovisas som ett omvänt 
förvärv enligt K3 19.6 då LightAir Holding 
anses vara förvärvaren då dess ägare får det 
bestämmande inflytandet över koncernen.

Se avsnitt Rörelseförvärv nedan för 
redovisning av förvärv och avyttring av 
dotterbolag.

Redovisningsprinciperna för dotterbolag 
överensstämmer med koncernens 
redovisningsprinciper. Alla koncerninterna 
transaktioner, mellanhavanden samt 
orealiserade vinster och förluster 
hänförliga till koncerninterna transaktioner 
har eliminerats vid upprättandet av 
koncernredovisningen.
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Intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av 
den ersättning som erhållits eller kommer 
att erhållas, med avdrag för mervärdesskatt, 
rabatter och liknande prisavdrag.

Intäkter redovisas när inkomsten kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt och det är 
sannolikt att de ekonomiska fördelar som är 
förknippade med transaktionen kommer att 
tillfalla koncernen.

– Försäljning av produkter inom luftrening

Intäkter från försäljning av produkter inom 
luftrening redovisas när följande villkor är 
uppfyllda: de väsentliga risker och fördelar 
som är förknippade med varornas ägande 
har överförts till köparen, koncernen behåller 
inte något engagemang i den löpande 
förvaltningen av och utövar inte heller någon 
reell kontroll över de sålda produkterna, 
och de utgifter som uppkommit eller 
som förväntas uppkomma till följd av 
transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. Dessa villkor bedöms i de flesta fall vara 
uppfyllda när leverans har skett.

– Ränteintäkter

Ränteintäkter periodiseras över löptiden 
med tillämpning av effektivräntemetoden. 
Effektivräntan är den ränta som gör 
att nuvärdet av alla framtida in- och 
utbetalningar under räntebindningstiden blir 
lika med det redovisade värdet av fordran.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i form av löner, 
sociala avgifter, bonus, betald semester, 
betald sjukfrånvaro med mera samt 

pensioner redovisas i takt med intjänandet. 
Beträffande pensioner och andra 
ersättningar efter avslutad anställning 
klassificeras dessa som avgiftsbestämda 
eller förmånsbestämda pensionsplaner. 
Koncernen har endast avgiftsbestämda 
pensionsplaner. Det finns inga övriga 
långfristiga ersättningar till anställda.

För avgiftsbestämda planer betalar 
koncernen fastställda avgifter till ett annat 
företag och har ingen legal förpliktelse 
eller informell förpliktelse att betala något 
ytterligare även om det andra företaget 
inte kan uppfylla sitt åtagande. Koncernens 
resultat belastas för kostnader i takt med 
att förmånerna intjänas vilket normalt 
sammanfaller med tidpunkten för när 
premier erläggs.

Leasingavtal
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt 
vilket de ekonomiska risker och fördelar 
som förknippas med att äga en tillgång i 
allt väsentligt överförs från leasegivaren 
till leasetagaren. Övriga leasingavtal 
klassificeras som operationella leasingavtal.

Koncernen är enbart leasetagare och med 
operationella leasingavtal.

Leasingavgifter vid operationella leasingavtal 
redovisas som kostnad linjärt över 
leasingperioden, såvida inte ett annat 
systematiskt sätt bättre återspeglar 
användarens ekonomiska nytta under 
perioden, eller avgifterna är upplagda på ett 
sådant sätt att de endast ökar i takt med 
förväntad inflation i syfte att kompensera 
leasegivarens förväntade kostnadsökningar.
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Utländsk valuta
Moderbolagets redovisningsvaluta är 
svenska kronor (SEK).

Omräkning av poster i utländsk valuta

Vid varje balansdag räknas 
omsättningstillgångar och kortfristiga 
skulder i utländsk valuta om till balansdagens 
kurs. Icke-monetära poster, som värderas 
till historiskt anskaffningsvärde i en utländsk 
valuta, räknas inte om. Valutakursdifferenser 
redovisas i rörelseresultatet eller som 
finansiell post utifrån den underliggande 
affärshändelsen i den period de uppstår.

Låneutgifter
Dessa redovisas i resultaträkningen det 
räkenskapsår de hänför sig till.

Immateriella tillgångar utom goodwill
Särskilda villkor för att redovisa tillgång 
gäller för immateriella tillgångar som 
anskaffas genom separata förvärv, som en 
del av ett rörelseförvärv samt genom intern 
upparbetning.

För intern upparbetning tillämpas 
aktiveringsmodellen vilken innebär att 
samtliga utgifter för utveckling, eller i 
utvecklingsfasen i ett internt projekt, 
redovisas som en immateriell tillgång endast 
om samtliga följande förutsättningar är 
uppfyllda:

•	 Det är tekniskt möjligt för koncernen 
att färdigställa den immateriella 
anläggningstillgången så att den kan 
användas eller säljas.

•	 Koncernens avsikt är att färdigställa den 
immateriella tillgången och att använda 
eller sälja den.

•	 Koncernen har förutsättningar att 

använda eller sälja den immateriella 
tillgången.

•	 Det är sannolikt att den immateriella 
tillgången kommer att generera framtida 
ekonomiska fördelar.

•	 Det finns erforderliga och adekvata 
tekniska, ekonomiska och andra resurser 
för att fullfölja utvecklingen och för att 
använda eller sälja den immateriella 
tillgången.

•	 Koncernen kan på ett tillförlitligt sätt 
beräkna de utgifter som är hänförliga till 
den immateriella tillgången under dess 
utveckling.

För immateriella tillgångar anskaffade genom 
intern upparbetning ska från och med 
början av 2016 ett motsvarande belopp 
överföras från fritt eget kapital till en fond för 
utvecklingsutgifter (bundet eget kapital).

Utgifter för initial registrering av patent 
redovisas som immateriell tillgång, utgifter 
för vidmakthållande av patent kostnadsförs 
löpande.

Immateriella tillgångar redovisas 
efter det första redovisningstillfället 
till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuella 
ackumulerade nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över tillgångarnas 
uppskattade nyttjandeperioder, vilka 
uppskattas till fem år för balanserade 
utgifter för produktutveckling och tio år för 
patent. Bedömda nyttjandeperioder och 
avskrivningsmetoder omprövas om det finns 
en indikation på att dessa har förändrats 
jämfört med uppskattningen vid föregående 
balansdag. Effekten av eventuella ändringar i 
uppskattningar och bedömningar redovisas 
framåtriktat. Avskrivning påbörjas när 
tillgången kan användas. För avskrivningar 
avseende eget utvecklingsarbete 
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överförs från och med början av 2016 
ett motsvarande belopp från fond för 
utvecklingsutgifter till fritt eget kapital.

För prövning av nedskrivningsbehov gäller 
de principer som beskrivs nedan under 
Nedskrivningar av anläggningstillgångar.

Borttagande från balansräkningen

En immateriell tillgång tas bort från 
balansräkningen vid utrangering eller 
avyttring eller när inte några framtida 
ekonomiska fördelar väntas från användning, 
utrangering eller avyttring av tillgången. 
Den vinst eller förlust som uppkommer 
när en immateriell tillgång tas bort från 
balansräkningen är skillnaden mellan vad 
som eventuellt erhålls, efter avdrag för 
direkta försäljningskostnader, och tillgångens 
redovisade värde. Detta redovisas i 
resultaträkningen som en övrig rörelseintäkt 
respektive övrig rörelsekostnad.

Rörelseförvärv
Rörelseförvärv redovisas enligt 
förvärvsmetoden. Anskaffningsvärdet för 
rörelseförvärvet beräknas till summan av 
köpeskillingen, det vill säga verkligt värde vid 
förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med 
tillägg för uppkomna eller övertagna skulder 
samt emitterade egetkapitalinstrument, 
och utgifter som är direkt hänförliga till 
rörelseförvärvet. Exempel på utgifter är 
transaktionskostnader. I anskaffningsvärdet 
ingår villkorad köpeskilling, förutsatt att 
det vid förvärvstidpunkten är sannolikt 
att köpeskillingen kommer att justeras 
vid en senare tidpunkt och att beloppet 
kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. 
Anskaffningsvärdet justeras på balansdagen 
och när den slutliga köpeskillingen 
fastställs, dock ej senare än ett år 
efter förvärvstidpunkten. Justeringar 
därefter redovisas som en ändrad 

uppskattning och bedömning och påverkar 
koncernresultaträkningen.

Den förvärvade enhetens intäkter och 
kostnader efter förvärvstidpunkten ingår 
i koncernresultaträkningen baserade på 
koncernens anskaffningsvärde för den 
förvärvade enhetens identifierbara tillgångar 
och skulder.

Goodwill och negativ goodwill
Vid rörelseförvärv där summan av 
köpeskillingen, verkligt värde på 
minoritetens andelar och verkligt 
värde vid förvärvstidpunkten på 
tidigare aktieinnehav överstiger verkligt 
värde vid förvärvstidpunkten på 
identifierbara förvärvade nettotillgångar 
redovisas skillnaden som goodwill i 
koncernbalansräkningen. Om skillnaden 
är negativ, dvs. negativ goodwill redovisas, 
omprövas värdet på identifierbara tillgångar 
och skulder. Negativ goodwill som återstår 
efter omprövningen redovisas som intäkt för 
förvärvsåret.

Förändringar i innehavet

Förvärv eller avyttring av andelar i företag 
som är dotterbolag såväl före som efter 
förändringen anses vara en transaktion 
mellan ägare och effekten av transaktionen 
redovisas direkt i eget kapital. Förvärvas 
ytterligare andelar i ett företag som inte är 
dotterbolag så att bestämmande inflytande 
uppkommer, anses de ursprungliga 
andelarna i koncernredovisningen 
avyttrade. Vinst eller förlust, beräknad 
som skillnad mellan verkligt värde och 
koncernmässigt redovisat värde, redovisas i 
koncernresultaträkningen. Avyttras andelar 
så att bestämmande inflytande inte längre 
föreligger, anses samtliga andelar avyttrade i 
koncernredovisningen och vinst eller förlust 
redovisas i koncernresultaträkningen.
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Goodwill

Goodwill utgör skillnaden mellan 
anskaffningsvärdet för rörelseförvärvet och 
koncernens andel av det verkliga värdet på 
ett förvärvat dotterbolags identifierbara 
tillgångar och skulder på förvärvsdagen. 
Vid förvärvstidpunkten redovisas goodwill 
till detta anskaffningsvärde och efter det 
första redovisningstillfället värderas goodwill 
till anskaffningsvärde efter avdrag för 
avskrivningar och eventuell nedskrivning. 
Goodwill skrivs av över den förväntade 
nyttjandeperioden vilken är högst fem år, om 
inte en annan längre tid med rimlig grad av 
säkerhet kan fastställas.

Per varje balansdag gör koncernen en 
bedömning om det finns någon indikation 
på att värdet av goodwill är lägre än 
det redovisade värdet. Finns det en 
sådan indikation beräknar koncernen 
återvinningsvärdet för goodwill och upprättar 
en nedskrivningsprövning.

Vid prövning av nedskrivningsbehov 
fördelas goodwill på de kassagenererande 
enheter som förväntas bli gynnade av 
förvärvet. Om återvinningsvärdet för en 
kassagenererande enhet fastställs till 
ett lägre värde än det redovisade värdet, 
fördelas nedskrivningsbeloppet. Först 
minskas det redovisade värdet för goodwill 
som hänförts till den kassagenererande 
enheten och sedan minskas det redovisade 
värdet på övriga tillgångar i proportion till det 
redovisade värdet för varje tillgång i enheten.

En nedskrivning återförs endast om de 
skäl som låg till grund för bedömningen 
av återvinningsvärdet vid den senaste 
nedskrivningen, har förändrats. En återföring 
fördelas proportionellt på tillgångarna i den 
kassagenererande enheten med undantag 
av goodwill.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas 
till anskaffningsvärde efter avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuell 
ackumulerad nedskrivning.

Anskaffningsvärdet består av inköpspriset 
och utgifter som är direkt hänförliga till 
tillgången för att bringa den på plats och 
i skick att användas på det sätt som var 
företagsledningens avsikt. Tillkommande 
utgifter inkluderas i tillgången eller redovisas 
som en separat tillgång, endast när det 
är sannolikt att framtida ekonomiska 
fördelar som kan hänföras till posten 
kommer koncernen till godo och att 
anskaffningsvärdet för densamma kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga 
kostnader för reparationer och underhåll 
samt tillkommande utgifter redovisas 
i resultaträkningen i den period då de 
uppkommer.

Koncernen innehar inga materiella 
anläggningstillgångar där skillnader 
i förbrukningen av en materiell 
anläggningstillgångs betydande 
komponenter bedöms vara 
väsentlig. Därmed har ingen materiell 
anläggningstillgång delats upp i 
komponenter.

Avskrivningar på materiella 
anläggningstillgångar kostnadsförs så att 
tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt 
minskat med beräknat restvärde vid 
nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt 
över dess bedömda nyttjandeperiod 
som för inventarier uppskattas till fem år. 
Avskrivning påbörjas när den materiella 
anläggningstillgången kan tas i bruk.

Nyttjandeperioden för en materiell 
anläggningstillgång omprövas om det finns 
en indikation på att nyttjandeperioden har 
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förändrats jämfört med uppskattningen 
vid föregående balansdag. När koncernen 
ändrar bedömning av nyttjandeperiod, 
omprövas även tillgångens eventuella 
restvärde. Effekten av dessa ändringar 
redovisas framåtriktat.

För prövning av nedskrivningsbehov gäller 
de principer som beskrivs nedan under 
Nedskrivningar av anläggningstillgångar.

Borttagande från balansräkningen

Det redovisade värdet för en materiell 
anläggningstillgång tas bort från 
balansräkningen vid utrangering eller 
avyttring, eller när inte några framtida 
ekonomiska fördelar väntas från användning, 
utrangering eller avyttring av tillgången 
eller komponenten. Den vinst eller 
förlust som uppkommer när en materiell 
anläggningstillgång eller en komponent 
tas bort från balansräkningen är skillnaden 
mellan vad som eventuellt erhålls, efter 
avdrag för direkta försäljningskostnader, 
och tillgångens redovisade värde. Detta 
redovisas i resultaträkningen som en 
övrig rörelseintäkt respektive övrig 
rörelsekostnad.

Andelar i intresseföretag och 
gemensamt styrda företag
Ett företag i vilket koncernen utövar ett 
betydande eller gemensamt bestämmande 
inflytande över företagets driftsmässiga 
och finansiella styrning samt ägandet avser 
främja verksamheten i företaget genom 
att skapa en varaktig förbindelse mellan 
koncernen och företaget, är intresseföretag 
till koncernen. Koncernen anses ha ett 
sådant inflytande över och en sådan 
förbindelse med företaget, om koncernen 
innehar minst 20 procent av rösterna för 
samtliga andelar i företaget, om inget annat 
framgår av omständigheterna.

Andelar i intresseföretag och gemensamt 
styrda företag redovisas enligt 
kapitalandelsmetoden vilken innebär att det 
i koncernen redovisade värdet på andelar 
i dessa företag motsvaras av koncernens 
andel i företagets egna kapital, eventuella 
restvärden på koncernmässiga över- 
och undervärden, inklusive goodwill och 
negativ goodwill, reducerat med eventuella 
internvinster. Andel i intresseföretagens och 
de gemensamt styrda företagens resultat 
redovisas i koncernens resultaträkning 
som andel i resultat efter skatt justerat för 
eventuella avskrivningar på eller upplösningar 
av förvärvade över- respektive undervärden, 
inklusive avskrivning på goodwill/upplösning 
av negativ goodwill. Erhållna utdelningar 
från dessa företag minskar redovisat värde. 
Vinstandelar upparbetade efter förvärv av 
intresseföretag och gemensamt styrda 
företag som ännu inte realiserats genom 
utdelning, avsätts till kapitalandelsfond.

För prövning av nedskrivningsbehov gäller 
de principer som beskrivs nedan under 
Nedskrivningar av anläggningstillgångar.

Nedskrivningar av 
anläggningstillgångar
Dessa principer gäller för 
anläggningstillgångar förutom uppskjutna 
skattefordringar, tillgångar som uppkommer 
i samband med ersättningar till anställda 
samt finansiella anläggningstillgångar om det 
inte är andelar i dotterbolag, intresseföretag 
och i gemensamt styrda företag. Likartade 
regler gäller för goodwill vilka beskrivs ovan 
under Goodwill och negativ goodwill.

Vid varje balansdag analyserar koncernen de 
redovisade värdena för anläggningstillgångar 
för att fastställa om det finns någon 
indikation på att dessa tillgångar har 
minskat i värde och värdenedgången 
bedöms som bestående. Om så är fallet, 
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beräknas tillgångens återvinningsvärde för 
att kunna fastställa värdet av en eventuell 
nedskrivning.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt 
värde med avdrag för försäljningskostnader 
och nyttjandevärdet. Verkligt värde med 
avdrag för försäljningskostnader är det pris 
som koncernen beräknar kunna erhålla vid 
en försäljning mellan kunniga, av varandra 
oberoende parter, och som har ett intresse 
av att transaktionen genomförs, med 
avdrag för sådana kostnader som är direkt 
hänförliga till försäljningen. Vid beräkning 
av nyttjandevärde diskonteras uppskattat 
framtida kassaflöde som tillgången ger 
upphov till i den löpande verksamheten, 
till nuvärde med en diskonteringsränta 
före skatt som återspeglar aktuella 
marknadsmässiga bedömningar av pengars 
tidsvärde och de risker som förknippas med 
tillgången.

Om återvinningsvärdet för en 
tillgång fastställs till ett lägre värde 
än det redovisade värdet, skrivs det 
redovisade värdet på tillgången ned 
till återvinningsvärdet. En nedskrivning 
ska omedelbart kostnadsföras i 
resultaträkningen.

Per varje balansdag gör koncernen en 
bedömning om en tidigare nedskrivning, 
helt eller delvis, inte längre är motiverad. 
Om så är fallet återförs nedskrivningen helt 
eller delvis. En tidigare nedskrivning återförs 
endast om de skäl som låg till grund för 
bedömningen av återvinningsvärdet vid den 
senaste nedskrivningen, har förändrats. Då 
en nedskrivning återförs, ökar tillgångens 
redovisade värde. Det redovisade värdet 
efter återföring av nedskrivning får inte 
överskrida det redovisade värde som skulle 
fastställts om ingen nedskrivning gjorts av 

tillgången under tidigare år. En återföring 
av en nedskrivning redovisas direkt i 
resultaträkningen.

När en nedskrivning har återförts, anpassas 
framtida avskrivningar så att det nya 
redovisade värdet, efter avdrag för eventuellt 
restvärde, fördelas över tillgångens 
återstående nyttjandeperiod.

Varulager
Varulager värderas enligt lägsta 
värdets princip, det vill säga till det 
lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. 
Anskaffningsvärdet beräknas genom 
tillämpning av först in, först ut-metoden 
(FIFU). Nettoförsäljningsvärdet är det 
beräknade försäljningspriset efter avdrag för 
beräknade kostnader för färdigställande och 
beräknade kostnader som är nödvändiga för 
att åstadkomma en försäljning.

Finansiella instrument
En finansiell tillgång eller finansiell skuld 
redovisas i balansräkningen när koncernen 
blir part till instrumentets avtalsenliga villkor. 
En finansiell tillgång, eller del av finansiell 
tillgång, bokas bort från balansräkningen 
när den avtalsenliga rätten till kassaflödet 
från tillgången upphör, regleras eller när 
koncernen förlorar kontrollen över den. En 
finansiell skuld, eller del av finansiell skuld, 
bokas bort från balansräkningen när den 
avtalade förpliktelsen fullgörs eller på annat 
sätt upphör.

Vid det första redovisningstillfället värderas 
omsättningstillgångar och kortfristiga 
skulder till anskaffningsvärde. Långfristiga 
fordringar samt långfristiga skulder värderas 
vid det första redovisningstillfället till 
upplupet anskaffningsvärde, varvid skillnad 
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mellan erhållit/betalat belopp och belopp 
att betala/erhålla på förfallodagen i form 
av kapitalrabatt och emissionskostnader 
periodiseras som en del i lånets 
räntekostnad enligt effektivräntemetoden 
(se nedan). Denna skillnad behöver inte 
periodiseras om den är utan betydelse med 
hänsyn till kravet på rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Om så är fallet, kan 
redovisning till anskaffningsvärde ske.

Vid värdering efter det första 
redovisningstillfället värderas 
omsättningstillgångar enligt lägsta värdets 
princip. Kortfristiga skulder värderas till 
anskaffningsvärde.

Långfristiga fordringar och långfristiga 
skulder värderas efter det första 
redovisningstillfället till upplupet 
anskaffningsvärde.

Upplupet anskaffningsvärde

Med upplupet anskaffningsvärde avses det 
belopp till vilket tillgången eller skulden initialt 
redovisades med avdrag för amorteringar, 
tillägg eller avdrag för ackumulerad 
periodisering enligt effektivräntemetoden 
av den initiala skillnaden mellan erhållet/
betalat belopp och belopp att betala/erhålla 
på förfallodagen samt med avdrag för 
nedskrivningar.

Effektivräntan är den ränta som vid en 
diskontering av samtliga framtida förväntade 
kassaflöden över den förväntade löptiden 
resulterar i det initialt redovisade värdet för 
den finansiella tillgången eller den finansiella 
skulden.

Nedskrivningar av finansiella 
anläggningstillgångar

Vid varje balansdag utvärderar koncernen 

om det finns indikationer på att en eller flera 
finansiella anläggningstillgångar minskat 
i värde varvid bedömd värdenedgång ej 
behöver vara bestående. Exempel på 
sådana indikationer är betydande finansiella 
svårigheter hos låntagaren, avtalsbrott eller 
att det är sannolikt att låntagaren kommer 
att gå i konkurs eller genomgå en finansiell 
rekonstruktion.

För finansiella anläggningstillgångar som 
värderas till upplupet anskaffningsvärde 
beräknas nedskrivningen som skillnaden 
mellan tillgångens redovisade värde och 
nuvärdet av företagsledningens bästa 
uppskattning av framtida kassaflöden. 
Diskontering sker med en ränta som 
motsvarar tillgångens ursprungliga 
effektivränta. För tillgångar med rörlig ränta 
används den på balansdagen aktuella räntan.

För finansiella anläggningstillgångar som 
inte värderas till upplupet anskaffningsvärde 
beräknas nedskrivningen som skillnaden 
mellan tillgångens redovisade värde och 
det högsta av verkligt värde med avdrag 
för försäljningskostnader och nuvärdet av 
företagsledningens bästa uppskattning av 
de framtida kassaflödena som tillgången 
förväntas ge.

Per varje balansdag gör koncernen en 
bedömning om en tidigare nedskrivning 
av finansiell anläggningstillgång, helt eller 
delvis, inte längre är motiverad. En tidigare 
nedskrivning ska återföras endast om de 
skäl som låg till grund för nedskrivningen, har 
förändrats.

Nedskrivning och återföring sker över 
resultaträkningen.

Borttagande från balansräkningen

En finansiell tillgång redovisas inte längre i 
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balansräkningen när den avtalsenliga rätten 
till kassaflödet från tillgången har upphört 
eller reglerats. Det gäller också när i allt 
väsentligt de risker och fördelar som är 
förknippade med innehavet av en finansiell 
tillgång har överförts till en annan part.

En finansiell skuld eller del av finansiell skuld 
redovisas inte längre i balansräkningen när 
den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller 
upphört.

Likvida medel
Likvida medel inkluderar kassamedel och 
disponibla tillgodohavanden hos banker och 
andra kreditinstitut samt andra kortfristiga 
likvida placeringar som lätt kan omvandlas till 
kontanter och är föremål för en obetydlig risk 
för värdefluktuationer. För att klassificeras 
som likvida medel får löptiden inte 
överskrida tre månader från tidpunkten för 
förvärvet.

Skulder och eget kapital
Egetkapitalinstrument är varje form av avtal 
som innebär en residual rätt i företagets 
tillgångar efter avdrag för alla dess skulder.

Vid emission av aktier redovisas en ökning 
av eget kapital när en utomstående part är 
skyldig att överföra kontanter eller andra 
resurser till bolaget i utbyte mot emitterade 
aktier. En ökning av eget kapital redovisas 
också om koncernen erhållit kontanter eller 
andra resurser innan egetkapitalinstrument 
är emitterat, och koncernen inte kan krävas 
på återbetalning.

Aktier eller andra egetkapitalinstrument 
värderas till verkligt värde av de kontanter 
eller andra resurser som koncernen 
mottagit eller har att fordra. Direkta utgifter i 
samband med en egetkapitaltransaktion ska 

redovisas som avdragspost från eget kapital.

Konvertibla skuldinstrument och liknande 
sammansatta finansiella instrument 
redovisas fördelat på en skuldkomponent 
och en egetkapitalkomponent. 
Skuldkomponenten redovisas vid första 
redovisningstillfället till verkligt värde och 
därefter till upplupet anskaffningsvärde 
enligt effektivräntemetoden.

En utdelning på eller återbetalning av ett 
egetkapitalinstrument redovisas som skuld 
när behörigt organ har fattat beslut om 
utdelningen eller återbetalningen. Skulden 
värderas till det redovisade värdet på den 
tillgång som överförs.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen på 
balansdagen har en befintlig legal förpliktelse 
eller informell förpliktelse som en följd 
av en inträffad händelse, det är sannolikt 
att ett utflöde av resurser kommer att 
krävas för att reglera förpliktelsen och en 
tillförlitlig uppskattning av beloppet kan 
göras. Avsättningen redovisas till nuvärdet 
av de framtida betalningar som krävs för att 
reglera förpliktelsen, om effekten av när i 
tiden betalningarna sker är väsentlig.

Om det belopp som krävs för att reglera en 
förpliktelse förväntas bli ersatt av en tredje 
part, särredovisas gottgörelsen som en 
tillgång, om det är så gott som säkert att 
koncernen kommer att erhålla gottgörelsen 
när förpliktelsen regleras. Det belopp som 
redovisas som tillgång får inte överstiga 
avsättningsbeloppet.

En avsättning omprövas varje balansdag och 
justeras så att den återspeglar den bästa 
uppskattningen av det belopp som krävs 
för att reglera den befintliga förpliktelsen 



43

på balansdagen, med hänsyn tagen till 
risker och osäkerheter förknippade med 
förpliktelsen.

Koncernen redovisar i årsbokslutet för 2017 
avsättning för garantikostnader i samband 
med försäljning och inte som tidigare vid 
dessa kostnaders utfall. Avsättning sker 
utifrån bedömd kostnad.

Inkomstskatter

Skattekostnader utgörs av summan av 
aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Aktuell skatt under perioden

Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga 
resultatet för perioden. Skattepliktigt 
resultat skiljer sig från det redovisade 
resultatet i resultaträkningen då det har 
justerats för ej skattepliktiga intäkter och 
ej avdragsgilla kostnader samt för intäkter 
och kostnader som är skattepliktiga eller 
avdragsgilla i andra perioder. Koncernens 
aktuella skatteskuld beräknas baserat på de 
skattesatser och skatteregler som gäller per 
balansdagen.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt redovisas på temporära 
skillnader mellan det redovisade värdet 
på tillgångar och skulder i de finansiella 
rapporterna och det skattemässiga värdet 
som används vid beräkning av skattepliktigt 
resultat. Uppskjuten skatt redovisas enligt 
den så kallade balansräkningsmetoden. 
Uppskjutna skatteskulder redovisas för 
i princip alla skattepliktiga temporära 
skillnader, och uppskjutna skattefordringar 
redovisas i princip för alla avdragsgilla 
temporära skillnader och högst till det 
belopp som sannolikt kommer att återvinnas 
baserat på innevarande och framtida 

skattepliktiga resultat.

Det redovisade värdet på uppskjutna 
skattefordringar omprövas vid varje 
balansdag så att det återspeglar aktuell 
bedömning av framtida skattepliktigt 
resultat.

Uppskjutna skatteskulder och 
skattefordringar redovisas inte om den 
temporära skillnaden är hänförlig till 
goodwill eller om den uppstår till följd 
av en transaktion som utgör den första 
redovisningen av en tillgång eller skuld 
(som inte är ett rörelseförvärv) och som, 
vid tidpunkten för transaktionen, varken 
påverkar redovisat eller skattemässigt 
resultat.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för 
skattepliktiga temporära skillnader 
hänförliga till investeringar i dotterbolag, 
intresseföretag och gemensamt styrda 
företag, utom i de fall koncernen kan styra 
tidpunkten för återföring av de temporära 
skillnaderna och det är sannolikt att en 
sådan återföring inte kommer att ske inom 
överskådlig framtid.

Uppskjuten skatt beräknas enligt de 
skattesatser som förväntas gälla för den 
period då tillgången återvinns eller skulden 
regleras, baserat på de skattesatser och 
skattelagar som har beslutats eller aviserats 
före balansdagen.

Uppskjutna skattefordringar och 
skatteskulder nettoredovisas endast om 
legal rätt till kvittning föreligger vilket normalt 
är fallet när aktuell skatt debiteras av en och 
samma myndighet och skatterna kan betalas 
med ett nettobelopp.
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Aktuell och uppskjuten skatt för perioden

Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som 
en kostnad eller intäkt i resultaträkningen, 
utom när skatten är hänförlig till 
transaktioner som redovisas direkt mot 
eget kapital. I sådana fall ska även skatten 
redovisas direkt mot eget kapital.

Eventualförpliktelser och 
eventualtillgångar
En eventualförpliktelse är en möjlig 
förpliktelse till följd av inträffade händelser 
och vars förekomst endast kommer att 
bekräftas av att en eller flera osäkra 
framtida händelser, som inte helt ligger 
inom koncernens kontroll, inträffar eller 
uteblir, eller en befintlig förpliktelse till 
följd av inträffade händelser, men som 
inte redovisas som skuld eller avsättning 
eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde 
av resurser kommer att krävas för att reglera 
förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte 
kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

En eventualtillgång är en möjlig tillgång 
till följd av inträffade händelser och vars 
förekomst endast kommer att bekräftas av 
att en eller flera osäkra händelser, som inte 
ligger inom koncernens kontroll, inträffar eller 
uteblir.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar koncernens 
förändringar av likvida medel under 
räkenskapsåret. Kassaflödesanalysen har 
upprättats enligt den indirekta metoden. 
Det redovisade kassaflödet omfattar 
endast transaktioner som medfört in- och 
utbetalningar.

Händelser efter balansdagen
Händelser som bekräftar förhållanden som 
förelåg på balansdagen men som inträffat 
efter balansdagen och innan den finansiella 
rapporten avges beaktas genom att justera 
beloppen eller att redovisa inte tidigare 
medtagna poster.

Händelser som indikerar förhållanden som 
uppstått efter balansdagen beaktas inte i 
balansräkningen eller resultaträkningen. Om 
dessa händelser är av väsentlig betydelse 
lämnas upplysningar om dem.

Redovisningsprinciper för 
moderbolaget
Skillnaderna mellan moderbolagets och 
koncernens redovisningsprinciper beskrivs 
nedan:

Andelar i dotterbolag, intresseföretag och 
gemensamt styrda företag

Andelar i dotterbolag, intresseföretag och 
gemensamt styrda företag redovisas till 
anskaffningsvärde. Utdelning från dessa 
företag redovisas som intäkt när rätten att 
få utdelning bedöms som säker och kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Leasingavtal

Moderbolaget redovisar alla leasingavtal 
som operationella leasingavtal, vilket 
innebär att leasingavgiften kostnadsförs 
linjärt over leasingperioden, såvida inte ett 
annat systematiskt sätt bättre återspeglar 
användarens ekonomiska nytta under 
perioden, eller avgifterna är upplagda på ett 
sådant sätt att de endast ökar i takt med 
förväntad inflation i syfte att kompensera 
leasegivarens förväntade kostnadsökningar.
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Not 2: Nettoomsättning

Not 3: Övriga rörelseintäkter

Koncernen Moderbolaget

TSEK 2017 2016 2017 2016

Produktförsäljning 22 199 29 245 - -

Fakturerade kostnader till 
koncernföretag - - 3 898 -

Försäljning behandlingsutrustning - - - 1 015

Uthyrning behandlingsutrustning - - - 92

Ljusbehandlingar - - - 29

Övrigt 0 0 0 96

Summa 22 199 29 245 3 898 1 231

Koncernen Moderbolaget

TSEK 2017 2016 2017 2016

Fakturerade kostnader till 
intresseföretag 1 418 1 599 - -

Summa 1 418 1 599 0 0
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Not 4: Övriga externa kostnader

Koncernen Moderbolaget

TSEK 2017 2016 2017 2016

Administration, kontor, drift 2 778 1 446 1 664 1 325

Marknadsföring och försäljningskostnader 2 664 2 828 437 473

Kostnader för patent och varumärken 1 737 1 067 - 805

Produktutveckling och produktvård 1 542 1 043 - -

Kundförluster 229 4 582 - -9

Övriga poster 1 627 2 589 673 1 029

Summa 10 577 13 555 2 774 3 623

varav revisionsuppdrag 352 164 331 140

varav revision utanför revisionsuppdrag - - - 173

varav skatterådgivning - - - -

varav övriga tjänster - - - -
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Not 5: Medelantal anställda och personalkostnader

Koncernen 2017 2016

Medelantalet anställda varav män varav män

Sverige 7 71% 7 71%

Koncernen, summa 7 71% 7 71%

Könsfördelning i 
bolagsledningen, moderbolaget

2017 2016

Antal varav män Antal varav män

Styrelse 5 5 5 5

VD och övriga ledande 
befattningshavare 1 1 2 1

Ledande befattningshavare under 2016 var VD och vice VD och under 2017 VD.

2017 2016

Löner, andra ersättningar och 
sociala kostnader

Löner och 
ersättningar

Sociala 
kostnader

Löner och 
ersättningar

Sociala 
kostnader

Moderbolaget

Styrelse 550 173 - -

(varav pensionskostnader) (-) (-)

VD och övriga befattningshavare 1 932 1 124 2 757 665

(varav pensionskostnader) (416) (232)

Övriga anställda 628 426 404 247

(varav pensionskostnader) (184) (75)

Moderbolaget, summa 3 110 1 723 3 161 912

(varav pensionskostnader) (600) (307)
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Ersättningar till styrelsen

Enligt stämmobeslut uppgår arvodet till 
styrelsens ordförande och ledamöter för 2017 
till totalt 550 TSEK. Styrelsens ordförande 
erhåller ett arvode om 150 TSEK medan övriga 
ledamöter som inte är anställda i bolaget erhåller 
en ersättning om 100 TSEK vardera.

Ersättningar till VD
Ersättningar till VD beslutas av styrelsen i LifeAir. 
I början av 2017 efterträddes Jenny Carenco 
som VD för bolaget av Roger Sogge. I slutet av 
2017 efterträddes Roger Sogge som VD för 
bolaget av Joakim Hansson. VD har enligt avtal 
rätt till fast lön och rörlig bonus kan utgå vid 
uppfyllelse av årligen överenskomna bonusmål. 
Därutöver har VD rätt till tjänstebil. VD har 
förutom pensioner enligt lagen om allmän 
försäkring rätt till pensioner motsvarande 25 
procent av fast lön. Under året har ersättningar 
till VD om 2 696 TSEK (1 380) kostnadsförts, 
varav lön 2 230 TSEK (0) och pension 466 TSEK 
(0).

Ersättningar till övriga ledande 
befattningshavare
Med ledande befattningshavare avses VD och 
vice VD under 2016 och endast VD under 2017. 
Ersättningar till VD och vice VD beslutas av 
styrelsen i LifeAir. Vice VD lämnade bolaget vid 
utgången av 2016. Vice VD hade enligt avtal 
rätt till fast lön och rörlig bonus kunde utgå vid 
uppfyllelse av årligen överenskomna bonusmål. 
Därutöver hade vice VD rätt till tjänstebil. Vice VD 
hade förutom pensioner enligt lagen om allmän 
försäkring rätt till pensioner motsvarande 25 
procent av fast lön. Under året har ersättningar 
till vice VD om 0 TSEK (1 609) kostnadsförts, 
varav lön 0 TSEK (1 377) och pension 0 TSEK 
(232).

Incitamentsprogram
För närvarande finns inga optionsprogram för 
ledande befattningshavare.

Koncernbolag

Styrelse - - - -

(varav pensionskostnader) (-) (-)

VD och övriga befattningshavare 298 156 1 229 386

(varav pensionskostnader) (50) (-)

Övriga anställda 3 251 2 174 3 160 1 160

(varav pensionskostnader) (928) (159)

Koncernbolag, summa 3 549 2 330 4 389 1 546

(varav pensionskostnader) (978) (159)

Koncernen, summa 6 659 4 053 4 389 1 546

(varav pensionskostnader) (1578) (159)

2016 var LifeAir AB (publ) inte moderbolag i koncernen. Detta år fanns löner och andra ersättningar och sociala 
kostnader enbart i koncernbolagen varför totala belopp för dessa är desamma som för koncernen.
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Not 6: Finansiella inäkter och kostnader

Not 7: Skatt på årets resultat

Koncernen Moderbolaget

TSEK 2017 2016 2017 2016

Ränteintäkter, koncernbolag - - - -

Ränteintäkter, övriga 6 1 5 68

Räntekostnader, koncernbolag - - - -

Räntekostnader, övriga -868 -1 386 0 -3

Summa -862 -1 385 5 65

Koncernen

Avstämning av effektiv skatt 2017 2016

Resultat före skatt -16 775 -15 081

Skatt enligt gällande skattesats för koncernen 3 691 22,0% 3 318 22,0%

Skatteeffekt av:

Ej avdragsgilla kostnader -292 -1,7% -32 -0,2%

Ej skattepliktiga intäkter 26 0,2% 0 0,0%

Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande 
aktivering av uppskjuten skatt -3 425 -20,4% -3 286 -21,8%

Redovisad skattekostnad 0 0,0% 0 0,0%
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Not 8: Resultat per aktie

Uppskjuten skattefordran om 4 000 TSEK har redovisats per 2017-12-31 (not 13). Utnyttjande av 
underskottsavdragen är inte tidsbegränsat. I samband med förvärvet av LightAir Holding AB i början av 2017 
förlorades hela moderbolagets underskottsavdrag. Under 2016 var moderbolaget ej en del av koncernen.

Moderbolaget

Avstämning av effektiv skatt 2017 2016

Resultat före skatt -3 179 -9 081

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 699 22,0% 1 998 22,0%

Skatteeffekt av:

Ej avdragsgilla kostnader -103 -3,2% -191 -2,1%

Ej skattepliktiga intäkter 26 0,8% 36 0,4%

Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande 
aktivering av uppskjuten skatt -622 -19,6% -1 843 -20,3%

Redovisad skattekostnad 0 0% 0 0%

Koncernens underskottsavdrag 55 700 56 000

Koncernen 2017 2016

Resultat per aktie före utspädning -1,36 -1,58

Resultat per aktie efter utspädning -1,36 -1,58

Genomsnittligt antal utestående aktier (tusental) 12 358 9 516
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Not 9: Immateriella tillgångars och materiella anläggningtillgångars 
anskaffningsvärde och avskrivningar

Balanserade utgifter för produktutveckling Koncernen Moderbolaget

TSEK 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 16 251 15 716 0 1 847

Investeringar - 535 - 187

Försäljningar/utrangeringar - - - -2 034

Omklassificeringar m.m. - - - -

Utgående anskaffningsvärde 16 251 16 251 0 0

Ingående ackumulerade avskrivningar -13 287 -11 659 0 -658

Årets avskrivningar -1 368 -1 628 - -163

Återförda avskrivningar på försäljningar resp. 
utrangeringar - - - 821

Omklassificeringar m.m. - - - -

Utgående avskrivningar -14 655 -13 287 0 0

Utgående redovisat värde 1 596 2 964 0 0
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Patent Koncernen Moderbolaget

TSEK 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 2 479 2 475 0 607

Investeringar - 3 - 0

Försäljningar/utrangeringar - - - -607

Omklassificeringar m.m. - - - -

Utgående anskaffningsvärde 2 479 2 479 0 0

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 731 -1 482 0 -105

Årets avskrivningar -212 -248 - -25

Återförda avskrivningar på försäljningar 
resp. utrangeringar - - - 130

Omklassificeringar m.m. - - - -

Utgående avskrivningar -1 943 -1 731 0 0

Utgående redovisat värde 536 748 0 0

Varumärken Koncernen Moderbolaget

TSEK 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 684 215 0 0

Investeringar 70 469 - -

Försäljningar/utrangeringar - - - -

Omklassificeringar m.m. - - - -

Utgående anskaffningsvärde 754 684 0 0

Ingående ackumulerade avskrivningar -254 -194 0 0

Årets avskrivningar -105 -60 - -

Återförda avskrivningar på försäljningar 
resp. utrangeringar - - - -

Omklassificeringar m.m. - - - -

Utgående avskrivningar -359 -254 0 0

Utgående redovisat värde 395 430 0 0
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Koncernen Moderbolaget

TSEK 2017 2016 2017 2016

Leasingkostnader under räkenskapsåret 714 315 98 452

Leasingkostnader med en återstående 
löptid om minst ett år 2 051 2 129 446 -

varav leasingkostnader

 - inom ett år 707 524 172 -

 - mellan ett och fem år 1 344 1 605 274 -

 - över fem år - - - -

Inventarier Koncernen Moderbolaget

TSEK 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 310 536 0 225

Investeringar - - - -

Försäljningar/utrangeringar -310 -226 - -225

Omklassificeringar m.m. - - - -

Utgående anskaffningsvärde 0 310 0 0

Ingående ackumulerade avskrivningar -310 -515 0 -225

Årets avskrivningar - - - -

Återförda avskrivningar på försäljningar 
resp. utrangeringar 310 205 - 225

Omklassificeringar m.m. - - - -

Utgående avskrivningar 0 -310 0 0

Utgående redovisat värde 0 0 0 0

Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing.

Not 10: Leasing
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Not 11: Andelar i dotterbolag

Moderbolaget (TSEK) Antal aktier Ägarandel Eget kapital Redovisat värde

Redray AB 500 100% 50 50

Org.nr 556847-8118

Säte Stockholms kommun

LightAir Holding AB 1 163 116 100% 15 715 47 578

Org.nr 556691-3074

Säte Stockholms kommun

Redovisat värde 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 50 755

Anskaffning 47 578 -

Avyttringar / nedläggningar - -705

Redovisat värde vid årets slut 47 628 50

LightAir Holding AB äger samtliga aktier i bolagen LifeAir International AB, org. nr 556632-9867, 
och LifeAir Development AB, org.nr 559068-3099. Båda bolagen har säte i Stockholms kommun.

Not 12: Andelar i intresseföretag

Koncernen (TSEK) Antal aktier Ägarandel Eget kapital Redovisat värde

LifeAir CellFlow East AB 255 51% 370 434

Org.nr 559014-2310

Säte Stockholms kommun

LifeAir CellFlow West AB 255 51% 145 172

Org.nr 559014-2294

Säte Stockholms kommun
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Redovisat värde Koncernen Moderbolaget

TSEK 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 309 30 0 -

Anskaffning - - - -

Årets nedskrivningar, 
kapitalandelsmetoden -103 -22 - -

Aktieägartillskott 400 300 - -

Redovisat värde vid årets slut 606 309 0 0

Not 13: Uppskjuten skatt

Koncernen Moderbolaget

TSEK 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Ingående uppskjuten skattefordran 4 000 4 000 - -

Redovisat i resultaträkningen - - - -

Utgående uppskjuten skattefordran 4 000 4 000 0 0

Not 14: Varulager

Koncernen Moderbolaget

TSEK 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Handelsvaror 4 805 1 834 - -

Summa 4 805 1 834 0 0
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Åldersanalys kundfordringar 2017 2016

Koncernen (TSEK) Reserv 
osäkra kund-

fordringar
Kund-

fordringar

Reserv 
osäkra kund-

fordringar
Kund-

fordringarBrutto Brutto

Ej förfallna 1 302 - 1 302 625 - 625

Förfallna 30 dagar 469 - 469 1 156 - 1 156

Förfallna 31-60 dagar 3 - 3 23 - 23

Förfallna 61-90 dagar -670 - -670 98 - 98

Förfallna > 90 dagar 664 -215 449 5 098 -4 569 529

Summa 1 768 -215 1 553 7 000 -4 569 2 431

Kundfordringar Koncernen Moderbolaget

TSEK 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Utestående obetalda kundfakturor 1 768 7 000 - 128

Avgår osäkra kundfordringar -215 -4 569 - -

Summa 1 553 2 431 0 128

Osäkra kundfordringar Koncernen Moderbolaget

TSEK 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Osäkra kundfordringar vid årets början -4 569 - 0 -865

Konstaterade förluster 4 712 13 - 799

Återföring av tidigare reserveringar - - - 66

Årets reserveringar av osäkra kundfordringar -358 -4 582 - -

Utgående balans -215 -4 569 0 0

Not 15: Kundfordringar

Ledningen bedömer att redovisat värde för kundfordringar, netto efter reserv för osäkra fordringar, 
överensstämmer med verkligt värde. 

Bolagets bedömning är att betalning kommer erhållas för kundfordringar som är förfallna men inte skrivits ned.
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Not 17: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 18: Likvida medel 

Not 16: Övriga fordringar
Övriga fordringar för moderbolaget per 2016-12-31 avser framför allt temporär utlåning om 5 MSEK.

Koncernen Moderbolaget

TSEK 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Försäkringskostnader 35 - - 26

Hyror 167 - - -

Övrigt 102 235 50 19

Summa 305 235 50 45

Koncernen Moderbolaget

TSEK 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Kassamedel och banktillgodohavanden 2 385 7 053 760 10 104

Summa 2 385 7 053 760 10 104

Banktillgodohavanden är betalningsbara på anfordran.
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Transaktion/Datum
Aktievärde, 

kvotvärde
Förändring 

aktiekapital

Totalt 
aktiekapital 

(SEK)
Totalt antal 

aktier

Bildande av bolag 2007 100,00 100 000 100 000 1 000

Nyemission 070927 100,00 474 390 574 390 5 744

Split 070927 0,06 9 573 183

Nyemission 090519 0,06 574 392 1 148 782 19 146 366

Nyemission 100415 0,06 191 464 1 340 246 22 337 427

Nyemission 101102 0,06 335 061 1 675 307 27 921 783

Nyemission 110513 0,06 670 123 2 345 430 39 090 496

Nyemission 111201 0,06 170 654 2 516 084 41 934 728

Nyemission 111213 0,06 1 172 715 3 688 799 61 479 976

Nyemission 120516 0,06 4 531 554 8 220 353 137 005 882

Optionsinlösen 130520 0,06 1 350 8 221 703 137 028 383

Nyemission 140305 0,06 6 214 180 14 435 883 240 598 044

Optionsinlösen 140401 0,06 1 652 14 437 534 240 625 572

Optionsinlösen 140521 0,06 6 121 14 443 655 240 727 590

Optionsinlösen 150415 0,06 2 610 165 17 053 820 284 230 332

Nyemission 160803 0,06 4 17 053 824 284 230 400

Omvänd split 160817 6,00 17 053 824 2 842 304

Minskning av aktiekapital 170214 1,50 -12 790 368 4 263 456 2 842 304

Apportemission 170214 1,50 14 273 309 18 536 765 12 357 843

2017-12-31 1,50 18 536 765 12 357 843

Not 19: Moderbolagets aktiekapital 

Moderbolagets aktier är av samma slag och ger 
samma rättigheter. Aktiernas kvotvärde är 1,5 
SEK.

Aktiekapitalet den 31 december 2017 var 18 
536 764,50 SEK (17 053 824). Ökningen av 
aktiekapitalet under 2017, 1 482 940,50 SEK, 

är hänförlig till apportemission i samband med 
förvärv av aktier.

Aktiekapitalets utveckling sedan moderbolagets 
bildande, både avseende belopp och antal 
aktier, framgår av tabellen nedan.
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Not 20: Checkräkningskredit

Not 21: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget

TSEK 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Beviljad checkräkningskredit 2 000 2 000 - -

Utnyttjad checkräckningskredit 2 028 1 439 - -

Koncernen Moderbolaget

TSEK 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Upplupna personalrelaterade kostnader 2 192 731 1 414 839

Övrigt 2 843 1 099 1 286 275

Summa 5 035 1 830 2 700 1 113

Not 22: Erhållen och betald ränta

Koncernen Moderbolaget

TSEK 2017 2016 2017 2016

Erhållen ränta 6 1 5 68

Betald ränta -868 -1 386 0 -3

Summa -862 -1 385 5 65
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Not 23: Eventualförpliktelser

Not 24: Transaktioner med närstående

Transaktioner med närstående sker 
på marknadsmässiga villkor och all 
verksamhet är konkurrensutsatt. 
Transaktioner med intresseföretag beskrivs i 
förvaltningsberättelsen. Selectus AB, helägt 
av Bengt Holmqvist och styrelseledamot i 
bolaget, har under året erhållit ersättning från 
LifeAir om 50 TSEK för utfört arbete för bolaget. 
Q-Plast AB, helägt av Peter Holmberg och 
styrelseledamot i bolaget, har under året erhållit 
ersättning från LifeAir om 569 TSEK för arbete 
med produktutveckling och produktvård. 

Säkerheter och ansvarsförbindelser har ej 
utfärdats. 

LifeAir har inte några betydande 
transaktioner eller fordringar/skulder 
med styrelseledamöter eller ledande 
befattningshavare. För information om 
ersättningar till ledande befattningshavare 
och styrelseledamöter och deras innehav 
av aktier och teckningsoptioner i bolaget 
hänvisas till not 5 respektive sidorna 16-17.

Koncernen Moderbolaget

TSEK 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Ställda säkerheter

Företagsinteckningar Danske Bank 5 000 5 000 - -

Pantsatta aktier i intressebolag 606 309 - -

5 606 5 309 0 0

Eventualförpliktelser

Ansvarsförbindelser - - - -

0 0 0 0
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Intygandemening samt styrelsens och 
verkställande direktörens underskrifter

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar 
att koncern- och årsredovisningen har upprättats 
i enlighet med god redovisningssed i Sverige och 
ger en rättvisande bild av koncernens och 
moderbolagets verksamhet, ställning och 
resultat, samt att förvaltningsberättelsen ger en 
rättvisande översikt över utvecklingen av 
koncernens och moderbolagets verksamhet, 
ställning och resultat samt beskriver väsentliga 

risker och osäkerhetsfaktorer som de bolag som 
ingår i koncernen står inför. Årsredovisningen och 
koncernredovisningen har godkänts för 
utfärdande av styrelsen och verkställande 
direktören den 26 april 2018. Moderbolagets 
respektive koncernens resultat- och 
balansräkning blir föremål för fastställande på 
årsstämman den 17 maj 2018.

Stockholm den 26 april 2018

Min revisionsberättelse har angivits den 26 april 2018.

Tommy Mårtensson
Auktoriserad revisor

Paul Fischbein
Styrelseordförande

Peter Holmberg
Styrelseledamot

Per Hedebäck
Styrelseledamot

Bengt Holmqvist
Styrelseledamot

Magnus Khysing
Styrelseledamot

Joakim Hansson
Verkställande direktör
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i LifeAir AB (publ), 
org.nr 556724-7373

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen för LifeAir AB 
(publ) för år 2017. Bolagets årsredovisning 
och koncernredovisning ingår på sidorna 19-
61 i detta dokument.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen 
och koncernredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets och 
koncernens finansiella ställning per 
den 31 december 2017 och av dessas 
finansiella resultat och kassaflöde 
för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.

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

Grund för uttalanden

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

avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende 
i förhållande till moderbolaget och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

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

Annan information än årsredovisningen 
och koncernredovisningen

Detta dokument innehåller även annan 
information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen och återfinns 
på sidorna 2-18. Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret 
för den andra informationen.

Mitt uttalande avseende årsredovisningen 
och koncernredovisningen omfattar 
inte denna information och jag gör inget 
uttalande med bestyrkande avseende denna 
andra information.

I samband med min revision av 
årsredovisningen och koncernredovisningen 
är det mitt ansvar att läsa den information 
som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning 
är oförenlig med årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Vid denna 
genomgång beaktar jag även den kunskap 
jag i övrigt inhämtat under revisionen samt 
bedömer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter.
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Om jag, baserat på det arbete som har 
utförts avseende denna information, drar 
slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är jag 
skyldig att rapportera detta. Jag har inget att 
rapportera i det avseendet.

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 fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen 
och koncernredovisningen ansvarar 
styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen av bolagets och koncernens 
förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen 
och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller mina uttalanden. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller fel och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder 
jag professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen.

Dessutom:

•	 identifierar och bedömer 
jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel, 
utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att 
ut göra en grund för mina uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
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felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som 
beror på fel, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande 
av intern kontroll.

•	 skaffar jag mig en förståelse av den del 
av bolagets interna kontroll som har 
betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga 
med hänsyn till omständigheterna, men 
inte för att uttala mig om effektiviteten i 
den interna kontrollen.

•	 utvärderar jag lämpligheten i de 
redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar 
i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

•	 drar jag en slutsats om lämpligheten i att 
styrelsen och verkställande direktören 
använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Jag drar också 
en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 
som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om bolagets och koncernens 
förmåga att fortsätta verksamheten. 
Om jag drar slutsatsen att det finns 
en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste jag i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen och 
koncernredovisningen om den väsentliga 

osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Mina 
slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett 
bolag och en koncern inte längre kan 
fortsätta verksamheten.

•	 utvärderar jag den övergripande 
presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen 
och koncernredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild.

•	 inhämtar jag tillräckliga och 
ändamålsenliga revisionsbevis avseende 
den finansiella informationen för 
enheterna eller affärsaktiviteterna inom 
koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Jag 
ansvarar för styrning, övervakning och 
utförande av koncernrevisionen. Jag är 
ensam ansvarig för mina uttalanden.

Jag måste informera styrelsen om bland 
annat revisionens planerade omfattning 
och inriktning samt tidpunkten för den. Jag 
måste också informera om betydelsefulla 
iakttagelser under revisionen, däribland de 
betydande brister i den interna kontrollen 
som jag identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar
Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen har jag även utfört 
en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för LifeAir AB (publ) 
för år 2017 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman 
disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt 
denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens 
ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för 
förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat 

en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som 
bolagets och koncernens verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken 
av moderbolagets och koncernens egna 
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets 
organisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och 
koncernens ekonomiska situation och att 
tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen 
och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Den verkställande direktören ska sköta 
den löpande förvaltningen enligt styrelsens 
riktlinjer och anvisningar och bland annat 
vidta de åtgärder som är nödvändiga 
för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av 
förvaltningen, och därmed mitt uttalande om 
ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören i något väsentligt 
avseende:

•	 företagit någon åtgärd eller gjort sig 
skyldig till någon försummelse som kan 
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föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller

•	 på något annat sätt handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen 
eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget 
till dispositioner av bolagets vinst eller 
förlust, och därmed mitt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet 
bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men ingen garanti för att en revision som 
utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder 
eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 
att ett förslag till dispositioner av bolagets 
vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god 
revisionssed i Sverige använder jag 
professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder 
som utförs baseras på min professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden 
och förhållanden som är väsentliga 

för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse 
för bolagets situation. Jag går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för mitt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för mitt 
uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust har jag granskat om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Stockholm den 26 april 2018

Tommy Mårtensson 
Auktoriserad revisor
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