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EBIT

EBITDA

Kassaflöde�löpande�verksamhet

Bolagets likvida medel vid utgången av perioden

Soliditet

Bolagets egna kapital

Aktiekapital

Resultat per aktie*

-18 358 777

-14 247 665

-21 057 208

14 401 928

68%

68 719 072

7 124 939

-1,83

-21 580 520

-18 761 912

-12 466 394

8 877 683

59%

57 783 234

3 529 342

-3,63

per 2020-12-31per 2021-12-31

*Beräknat på genomsnittligt antal aktier

Årsredovisning 2021

Sammanfattning av perioden 
2021-01-01 - 2021-12-31

Nyckeltal

Nettoomsättning per kvartal i MSEK

Nettoomsättning för år 2021 uppgick till 14 303 KSEK (12 708 KSEK)

Rörelseresultatet för år 2021 uppgick till -18 359 KSEK (-21 581 KSEK)

Resultat per aktie för år 2021 uppgick till -1,83 (-3,63)

•

•

•

ÅR

2021

2019

2020

2018

Q1 Q2

3,2

2,0

3,7

1,3

Q3 Q4

5,3

2,5

2,1

0,9

2,3

1,7

3,9

0,7

3,5

2,2

2,9

0,9
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Resultatkommentarer

Omsättningen för helåret 2021 summeras till 14,3 

MSEK med ett rörelseresultat på -18,4 MSEK, 

vilket skall jämföras med en omsättning på 12,7 

MSEK och ett rörelseresultat på -21,6 MSEK 

under samma period förra året. Året gick i stort 

helt enligt plan och både omsättning och resultat 

förbättrades successivt under 2021. 

Agtira har under 2021 genomgått en stor 

förändring och ställt om till att bli ett forskning- 

och utvecklingsbolag inom food tech-sektorn. 

Denna omställning har inneburit att kostnader 

kopplat till utveckling, rekrytering, försäljning 

och marknadsföring har ökat mot tidigare år.

Under året har anpassningar skett i produktionen 

i Härnösand som initialt har påverkat både 

omsättning och resultat helt planenligt. Bolaget 

har bland annat fokuserat på produktion av 

gurka och lax i stället för tomater och regnbåge 

samt lagt ner logistik och försäljningsavdelning. 

Att bolaget trots denna stora omställning och 

perioder utan produktion redovisar både högre 

omsättning och bättre resultat än förra året är 

en tydlig indikation på att bolaget är på rätt 

väg och ett kvitto på att bolagets strategiska 

inriktning har börjat ge resultat.

Det avtal som Agtira tecknade med 

Grönsakshuset i början av 2021 ledde som väntat 

till minskad omsättning och inledningsvis till 

försämrat resultat på grund av de anpassningar i 

sortimentet och planteringsplanen som gjordes. 

Det fjärde kvartalet 2021 visar dock tydligt de 

långsiktigt positiva effekter detta upplägg har 

med stabila och förutsägbara intäkter samt 

lägre eller inga utgifter kopplat till logistik och 

försäljning. 

Som ett led i bolagets strategi att bli 

marknadsledande inom urban farmning har 

stora resurser under året satsats på utveckling, 

marknadsföring och försäljning av bolagets 

odlingssystem. Satsningen har varit framgångsrik 

och bolaget har tecknat sina första avtal 

avseende leveranser av dessa system. Under 

2021 har kostnader kopplat till dessa aktiviteter 

samt ett påbörjat bygge av en organisation 

för att hantera en accelererad tillväxt tagits. 

De tecknade avtalen om systemleveranser har 

under 2021 inte inbringat några intäkter utan de 

förväntas börja inbringas först under 2022.  
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VD-ORD

”Det ser mycket  
lovande ut!” 

När jag summerar det gångna året kan 
jag inte låta bli att slås av den enorma 
utveckling som Agtira hade under 2021. 
Under året har bolaget gått från att 
vara livsmedelsproducenten Peckas 
Naturodlingar till att vara ett food tech-
bolag som har tagit flera viktiga ordrar till 
ett samlat värde på över 50 MSEK.

Arvet från Peckas Naturodlingar för vi nu vidare, men 

nu under namnet Agtira AB och med en helt annan 

attityd och med den bestämda målsättningen att 

Agtiras smarta odlingssystem ska etableras över hela 

landet och på sikt även internationellt. 

Med styrelsens uppbackning har vi under året tagit 

många viktiga steg i transformationen från Peckas till 

Agtira. Med hjälp av ett växande utvecklingsteam och 

en engagerad personal har 2021 inneburit en mycket 

spännande resa från välrenommerad lokal odlare till en 

riksbekant aktör som inte bara följer utvecklingen, utan 

leder den. 

För att summera året i ekonomiska termer hade Agtira 

2021 en omsättning på 14,3 MSEK, jämfört med 12,7 

MSEK under 2020. Rörelseresultatet var -18,4 MSEK, 

jämfört med -21,6 MSEK 2020. 

Årets resultat har påverkats av investeringar som har 

gjorts i samband med företagets expantion inom urban 

farming, där Agtira arbetar hårt för att marknadsföra 

och sälja våra odlingssystem. Vi håller just nu på att 

bygga en stabil och kompetent organisation för att 

möta efterfrågan på odlingssystemen och kunna 

accelerera bolagets tillväxt. Denna satsning ligger helt i 

linje med bolagets strategiska inriktning som prioriterar 

tillväxt framför lönsamhet och kommer även framgent 

ha en påverkan på kostnadsbilden. 

Under 2021 tecknade vi avtal om att leverera våra första 

system i och i direkt anslutning till köpcenter i Sverige. 

Värdet av de avtal som vi tecknade ligger på över 50 

MSEK.

• Agtira�fick�under�2021�sin�första�beställning�på�ett�

InStore-system från ICA Maxi Birsta, Sundsvall, som 

invigdes i slutet av april.

• Under�året�fick�vi�också�en�order�från�ICA�Maxi�

Östersund, som kommer att få Agtiras största 

system, Complete, som både innehåller odling av lax 

och grönsaker i samma system. Detta kommer att tas 

i bruk under andra halvan av 2022. 

• Den tredje stora ordern kom från ICA Maxi Skellefteå, 

som beställt ett InStore-system, som kommer att 

etableras på andra våningen i det så kallade ”entré-

tornet” där kunderna går in och ut ur stormarknaden. 

Det väntas tas i bruk under andra halvåret 2022. 

• I december 2021 tecknade Agtira också en 

avsiktsförklaring med Sveriges största ICA-butik,  

ICA Maxi Haninge, som syftar till att ett Agtira 

Greens-system byggs upp i anslutning till 

stormarknaden, med målet att den ska bli helt 

självförsörjande på gurka och örter. Tillsammans 

med fastighetsägare, butik och Haninge kommun 

fortsätter vi diskussionerna om ett slutgiltigt avtal.

Jag ser dessa beställningar och avsiktsförklaringen 

med ICA Maxi Haninge som ett bevis för att den 

strategiska inriktningen som bolaget har valt redan har 

gett utdelning. En så stark orderingång redan första 

året�tyder�också�på�att�det�finns�en�stark�efterfrågan�på�

marknaden och en god tillväxtpotential.

5 • AGTIRA AB  (PUBL.) •  ÅRSREDOVISNING • 2021
Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.

Fingerprint: ea6473557a0b8c0c2e9f7534ec83f7d5a2a9250645f08b72340b8617ff3c6cd487ba7000288608596ddc0220c908721210240b8f35ca779ddac029272f89caf3



Mattias Gemborg och ICA-handlarenTomas Emanuelz inviger Agtiras första odlingssystem i butik

De nu tecknade avtalen kommer att börja generera 

intäkter under 2022 allt eftersom våra odlingssystem 

tas i drift. Därefter kommer de att ge upphov till 

återkommande intäkter över lång tid. Avtalslängden 

på avtalen varierar ända upp till 15 år, men vad alla 

har gemensamt är möjligheten till förlängning, och 

det räknar vi med att kunderna kommer att välja. 

Affärsmodellen innebär att långsiktiga återkommande 

intäktsströmmar skapas och det borgar för en riktigt 

god långsiktig lönsamhet.

Vi�räknar�dessutom�med�att�när�det�väl�finns�

fungerande odlingssystem på plats, där kunderna och 

andra handlare själva kan se vertikalodling av gurkor vid 

butiken, så kommer intresset för både produkterna och 

Agtira att ta ytterligare fart. 

Då ska man veta att vi redan har många förfrågningar 

från olika handlare i landet. Jag kan intyga att intresset 

för Agtiras system är mycket stort. 

Agtira erbjuder kunderna olika ägarlösningar av våra 

system. En del avtal kan tecknas med intentionen att 

kunden på sikt ska kunna köpa ut och äga sitt system. 

Andra affärer bygger på att Agtira kommer att äga 

systemen, även på längre sikt. Gemensamt för alla 

avtal så här långt är att Agtira initialt kommer att sköta 

driften.

Baserat på våra kunskaper om kundernas behov håller 

vi på att utarbeta en så kallad FaaS-lösning (Farming 

as a Service), som innebär att kunden åtar sig att köpa 

hela den producerade volymen till förutbestämda priser, 

medan Agtira tar hand om resten, inklusive drift, under 

hela avtalstiden. 

Med ett FaaS-upplägg sänks tröskeln markant för en 

kund att teckna avtal med oss och vi kan snabbare 

komma ut på marknaden med våra lösningar. Genom 

FaaS behåller också vi kontrollen över systemen och 

kan påverka outputen under hela perioden, vilket i sin 

tur garanterar maximala intäkter.

Som vi presenterade i maj 2022 har Agtira tecknat 

ett samarbetsavtal med ett annat företag i samma 

bransch, Greenfood, med det gemensamma målet att 

tillsammans etablera Agtiras odlingssystem på många 

platser i landet. I första hand är siktet inställt på att 

etablera ett tiotal anläggningar i storstadsregionerna 

redan inom tre år. 

Upplägget bygger på att Agtira ansvarar för byggnation 

och drift av dessa odlingssystem medan Greenfood, 

som har ett mycket stort nätverk av kunder (både 

affärer, restauranger och hotell) marknadsför och 

distribuerar allt som produceras i Agtiras anläggningar. 
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Jag ser detta som ett fantastiskt win-win-koncept, som 

ger Agtira en enorm potential att expandera vår affär 

snabbt. 

Under våren 2022 fortsätter vi att tillsammans 

med�Greenfood�finjustera�detaljerna�i�vårt�

affärsupplägg, samtidigt som vi arbetar för att få till 

en�finansieringslösning�som�gör�det�möjligt�för�oss�att�

erbjuda alla våra kunder detta upplägg. Med denna 

lösning på plats kommer vi att kunna öka antalet 

etableringar rejält och därmed kan också bolagets 

tillväxttakt växlas upp. 

Under�2021�fick�Agtira�sitt�första�patent�beviljat�och�

i februari 2022 lämnade företaget in ytterligare en 

patentansökan. Jag ser detta som ett kvitto på att 

vår satsning på en kompetent FoU-avdelning redan 

börjat betala sig. Att genom en intern FoU-avdelning 

både skapa ”know how” och patent är otroligt viktigt 

för att bygga långsiktiga värden för bolaget. Utöver 

de nämnda patenten utvärderar vi nu ett antal 

”patentkandidater” som jag räknar med kommer att 

leda till ytterligare ansökningar. 

Det är också med en ytterst kompetent FoU-avdelning 

som vi kan ta oss an olika utmaningar som vi ställs 

inför. Det var till exempel med denna kompetens som 

vi snabbt kunde lösa de problem som vi under en 

kortare period under 2021 upplevde med gurkodlingen i 

Härnösand. 

Under 2021 har vi arbetat för att rekrytera mer 

kompetent personal till Agtira, för att vara väl 

förberedda inför den fortsatta expansionen. Det gäller 

inte bara operatörer och hortonomer, utan också 

AI-ingenjörer.�Vi�använder�artificiell�intelligens�för�att�

försäkra oss om att förutsättningarna för grönsakernas 

tillväxt hela tiden är optimala – och även för att se 

till att volymerna stämmer överens med handlarnas 

varierande behov. På så vis bidrar Agtira till att minska 

svinnet, samtidigt som lönsamheten optimeras. 

Expansionsmöjligheterna för Agtira ser mycket ljusa 

ut, men det beror inte på att vi är ensamma i den här 

branschen.�Tvärtom�är�det�allt�fler�aktörer�i�Europa�som�

ser�affärsmöjligheterna�med�att�odla�där�kunderna�finns.�

Gemensamt för våra konkurrenter är att de fokuserar 

på bladgrönt och örter. Jag ser det som en stor 

konkurrensfördel för Agtira att vi även kan erbjuda 

vertikalodlade grönsaker, som gurka och tomater, som 

är viktiga volymprodukter.

Vi är också unika på marknaden genom att vi kan 

erbjuda lösningar för mindre volymer inne i butikerna, 

men även riktigt stora volymer som kan göra butikerna 

självförsörjande även på dessa produkter. Genom detta 

har vi tagit en unik position på marknaden för det vi 

kallar ”härodlat”.

Vi på Agtira har länge pekat på fördelarna med att 

odla�där�kunderna�finns�och�inte�i�ett�annat�land,�för�att�

minimera utsläpp från transporter och kunna erbjuda 

kunderna nyskördade grönsaker. Klimatet talar för 

Agtiras system. 

De kraftigt höjda bränslepriserna på senare tid har inte 

direkt försämrat Agtiras förutsättningar. Ekonomin talar 

för Agtiras system.

En annan fördel som inte nämnts tidigare har 

blivit uppenbar på senare tid: vi måste öka 

självförsörjningsgraden i Sverige, så att beroendet 

av import från andra länder minskar. Även här bidrar 

Agtiras system positivt. 

För att summera Agtiras 2021: Vi har passerat ett antal 

viktiga milstolpar, inte minst de avtal som tecknats, 

samtidigt som vi lagt stor kraft på att skapa en 

organisation som kan bana väg för och hantera den 

kommande expansionen. 

Utvecklingen visar att Agtira är på helt rätt väg med de 

odlingssystem och de olika samarbetsavtal vi erbjuder 

våra kunder och partners. 

Det ser mycket lovande ut! 

MATTIAS GEMBORG

vd Agtira AB
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Förvaltningsberättelse

Agtira AB är ett publikt svenskt aktiebolag noterat 

på NGM Nordic SME med kortnamn Agtira. Bolagets 

huvudkontor och styrelsens säte är beläget i 

Härnösand och bolagets organisationsnummer är 

559033-7654. Vid utgången av 2021 hade bolaget 

cirka 5000 aktieägare och bolaget hade totalt  

13 548 878 utställda B aktier samt 701 000 utställda 

A-aktier. 

Bolaget består av 28 anställda, varav cirka hälften 

tillhör utvecklingsavdelningen, etablerings- samt 

managementteamet medan resterande sysselsätts 

i produktion. Vid bolagets anläggning i Härnösand 

bedrivs forskning och utveckling samt produktion av 

livsmedel i bolagets egenutvecklade system. 

Bolagets affärsidé är att utveckla och sälja 

vertikalodlingssystem samt tillhörande IT-lösningar 

för framtidens hållbara livsmedelsproduktion i 

urbana miljöer. Bolaget erbjuder idag tre olika 

system; InStore, Greens och Complete. Till alla dessa 

hör bolagets egenutvecklade mjukvara PICS som 

med hjälp av AI och Machine Learning optimerar 

odlingarna. Mellan dessa tre system täcks många 

områden in, som till exempel inomhus vertikalodling 

av�grönsaker�och�samodling�av�fisk�och�grönsaker,�så�

kallad akvaponi. 

Bolaget riktar sig främst till livsmedelsbutiker och 

grossister som erbjuds att köpa odlingssystemen, 

alternativt att teckna så kallade FaaS-avtal (Farming 

as a Service). I det senare fallet erbjuder bolaget en 

modell där Agtira äger systemen och driver dessa 

medan livsmedelsbutiken eller grossisten åtar sig att 

köpa hela den producerade volymen över en avtalstid 

som säkerställer lönsamhet för Agtira. 

Under 2021 har bolaget tecknat sina första avtal med 

livsmedelsbutiker om leverans av odlingssystem. 

I samtliga fall är det ICA Maxi-butiker som utgör 

kunder och i ett fall har avtal även tecknats med 

ICA Fastigheter avseende arrende samt utköp av 

byggnad när produktionsmål uppnås. Två system av 

typen InStore och ett system av typen Complete har 

det under året tecknats avtal om, vilka skall levereras 

och tas i drift under 2022. Det samlade värdet på 

ordrar tagna under 2021 summeras till strax över 50 

MSEK över avtalstiderna, som sträcker sig upp till 15 

år. Intäkterna kommer att inkasseras löpande som 

återkommande intäkter under avtalstiderna med start 

under Q2-Q4 2022. 

Koncernens nettoomsättning har under 2021 

utvecklats positivt, jämfört med 2020, från 12 708 

KSEK till 14 303 KSEK, vilket motsvarar en ökning 

med 12,5%. Samtidigt har resultatet förbättrats 

från – 22 429 KSEK år 2020 till – 19 254 KSEK 

2021, vilket är en förbättring med cirka 14%. Under 

2021 har inga intäkter från systemleveranser ännu 

inkommit. Förbättringen härrör i stället från en ökad 

och effektivare drift av den egna produktionen 

vid anläggningen i Härnösand samt ändrad 

försäljningsstrategi jämfört mot 2020 där bolaget 

nu säljer all produktion till en och samma kund. 

Förbättringen kommer uteslutande från det andra 

halvåret 2021, vilket är helt i överensstämmelse med 

tidigare kommunicerad effekt av denna omläggning 

av strategi. 

Vid årets utgång hade bolaget en kassa om 14 402 

KSEK. Styrelsen arbetar aktivt för att noga följa 

utvecklingen av bolagets kapitalbehov och om så 

anses nödvändigt agera på detta. Vid utgången av 

året ses inget omedelbart behov av uppkapitalisering, 

men�långsiktigt�finns�flera�alternativa�lösningar�redo�

att ta till när behovet uppstår. 
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Väsentliga händelser under 
första kvartalet

Peckas Naturodlingar AB 
har tecknat ett tvåårigt 
avtal med Grönsakshuset i 
Norden AB värt cirka 21,5 
MSEK årligen. Som följd 
förväntas lönsamhet nås i 
grönsaksproduktionen 2021.

Förstudien avseende Peckas 
Compact till ICA MAXI 
stersund är nu färdig och 
projektet går in i nästa fas.

Styrelsen meddelar att 
försäljning av del av fastighet 
Härnösand Saltvik 8:27 inte 
kommer att fullföljas.

Den första atlantlaxen har 
framgångsrikt kläckts i 
Peckas akvaponiska system

Peckas Naturodlingar AB meddelar 14 januari att

bolaget, som ett led i strategin att fokusera på 

försäljning och utveckling av odlingssystem, har 

ingått avtal med Grönsakshuset i Norden AB om att 

sälja och distribuera hela grönsaksproduktionen från 

Peckas under avtalstiden.

Peckas Naturodlingar AB meddelar 5 februari att

förstudien tillsammans med ICA MAXI Östersund nu 

är genomförd. Resultaten visar att en etablering av 

en Peckas Compact i anslutning till butiken är möjlig 

att�genomföra�med�ett�antal�modifikationer�på�

grundutförandet avseende storlek och design.

Peckas Naturodlingar AB har i samband med beslut 

på extra bolagsstämma 23 oktober 2020, meddelat 

sin avsikt att genom det helägda dotterbolaget 

Gussjö Fastighets AB, försälja del av fastigheten 

Härnösand Saltvik 8:27 till Vileum Saltvik AB för en 

köpeskilling om 2 886 000 kronor. Överlåtelseavtal 

har därefter ingåtts, vilket villkorats av att nödvändig 

fastighetsbildning kan äga rum. Den 17 mars medde-

lar Peckas Naturodlingar att det visat sig att villkoret 

inte har förutsättningar att infrias. Styrelsen i Peckas 

Naturodlingar AB har därför beslutat att försäljning-

en inte ska fullföljas och att erlagda prestationer ska 

återgå, vilket accepterats av Vileum Saltvik AB.

Peckas Naturodlingar AB meddelar 23 mars att den

första atlantlaxen (Salmo Salar) har kläckts i ett

smart akvaponiskt odlingssystem efter ett innovativt

utvecklingsarbete. 
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Väsentliga händelser under 
andra kvartalet

Peckas Naturodlingar 
tecknar avtal om systemet 
”Peckas InStore” till ICA 
MAXI Birsta.

Peckas Naturodlingar AB 
genomför riktad nyemission. 
Bolaget tillförs cirka 11 MSEK.

Peckas Naturodlingar 
AB utökar avtalet med 
Grönsakshuset i Norden 
AB. Avtalet omfattar nu 
även Regnbågen som 
kommer att förädlas 
säljas och distribueras via 
Grönsakshuset.

Peckas Naturodlingar AB 
har bytt namn till Agtira 
AB.

Peckas Naturodlingar AB meddelar den 16 april att avtal 

tecknas om systemleverans värt cirka 1,6 MSEK över 24 

månader, med chans till förlängning eller utköp. Bestäl-

lare är ICA MAXI Birsta i Sundsvall och i januari 2022 

sker leveransen av ett Peckas InStore. Peckas InStore är 

ett semiakvaponiskt system under utveckling och blir 

det första systemet på marknaden som kan producera 

gurka inomhus.

Peckas Naturodlingar AB meddelar den 7 maj att 

styrelsen i Peckas Naturodlingar AB (publ) - listat 

på NGM Nordic SME - har beslutat att genomföra en 

riktad nyemission till ett fåtal investerare för att stärka 

bolagets�rörelsekapital.�Beslutet�att�avvika�från�befintliga�

aktieägares företrädesrätt kommer dels av att styrelsen 

gjorde bedömningen att en riktad emission kunde 

genomföras snabbt och kostnadseffektivt, dels att 

styrelsen bedömer investerarna som strategiskt viktiga 

för bolaget då de tillför kompetens på nya områden samt 

stora nätverk inom bolagets nya affärsområde.

Peckas Naturodlingar AB meddelar den 3 juni att 

bolaget i samband med detta, succesivt kommer 

att fasa ut produktionen av Regnbåge och övergå 

helt till atlantlax. Avtalet omfattar i första etappen 

Peckas regnbåge då volymer och tidpunkt för 

första slakten av atlantlax är svårbedömd. Bolagen 

har för avsikt att förhandla fram ett avtal rörande 

atlantlaxen�så�fort�tillräckliga�data�finns.

Peckas Naturodlingar AB meddelar den 17 juni att 

Bolagsverket har registrerat namnändringen från 

Peckas Naturodlingar AB till Agtira AB och bolaget 

byter därför listningsnamn och kortnamn.

Bolagets aktie kommer handlas under nytt 

listningsnamn och kortnamn från och med tisdag 22 

juni 2021. Nytt listningsnamn kommer att vara Agtira 

och kortnamn för aktien kommer vara AGTIRA. ISIN 

och instrument-ID förblir oförändrade.
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Väsentliga händelser under 
tredje kvartalet

Agtira AB (publ) nominerat 
i Dagligvarugalan 
2021 i klassen ”Årets 
Hållbarhetsalternativ”

Agtira AB (publ) förstärker 
organisationen – anställer 
Jasmine Minell som 
byggprojektledare

Agtira AB erhåller låne-
finansiering�om�6,0�MSEK

Agtira AB meddelar den 31 augusti att de nominerats 

till Dagligvarugalan 2021, som arrangeras av tidningen 

Fri Köpenskap, i klassen ”Årets Hållbarhetsalternativ”. 

Vinnaren presenteras den 15 oktober på Dagligvaruga-

lan 2021 som arrangeras i Stadshuset, Stockholm.

Agtira AB meddelar den 15 september att de förstärker 

organisantionen och anställer civilingenjören Jasmine 

Minell som byggprojektledare. Jasmine är civilingenjör 

i industriell ekonomi i botten och kommer senast från 

finska�YIT�och�en�tjänst�som�projektingenjör.�Innan�dess�

har hon bland annat arbetat med stadsutveckling i 

stockholmstrakten�i�flera�år.

Agtira AB meddelar den 20 september att bolaget 

har�tecknat�ett�lånefinansieringsavtal�om�totalt�6,0�

MSEK med långivaren Modelio Equity AB (publ). 

Anledningen till upptagandet av lån är att stärka Bo-

lagets likviditet på kort sikt. Löptiden på lånet är till 

och�med�den�31�decemeber�2021.�Lånefinansieringen�

upptas med en månatlig ränta om 0,75 procent och  

en uppläggningsavgift om 5 procent.
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Väsentliga händelser under 
fjärde kvartalet

Agtira AB levererar Agtira 
Complete till Maxi ICA 
Stormarknad Östersund 
- uppskattat ordervärde 
cirka 38 MSEK

Agtira AB nyanställer fem 
personer – Rekryterar 
experter inom AI, 
systemutvecklare och 
driftoperatörer

Ännu en framgång för 
Agtiras unika system med 
butiksodlade grönsaker

Agtira AB har fått ett 
viktigt patent godkänt

Agtira AB tecknar 
avsiktsförklaring med ICA 
Maxi Haninge om Agtira 
Greens

Agtira AB och ICA Maxi 
Skellefteå utökar det 
befintliga�avtalet�med� 
2,3 MSEK

Agtira AB meddelar den 1 oktober att bolaget har 

signerat ett avtal om att leverera en Agtira Complete- 

anläggning till ICA Fastigheter AB och Maxi ICA Stor-

marknad Östersund. Det uppskattade ordervärdet är 

cirka 38 miljoner kronor under förutsättning att anlägg-

ningen levererar enligt avtal. Avtalsperioden mellan 

partnerna är på 15 år.

Agtira AB meddelar den 13 oktober att bolaget planerar 

fem nyanställningar till sitt utvecklingscenter i Härnösand 

och till de nya anläggningarna i Sundsvall och Östersund. 

Detta sedan Agtira den 1 oktober avtalade med ICA 

Fastigheter och Maxi ICA Stormarknad i Östersund om 

att leverera ett Agtira Complete.

Agtira AB meddelar den 8 november att bolaget har 

tecknat ett avtal om att leverera en Agtira InStore- 

anläggning till ICA Maxi Skellefteå värt 3,8 mkr över 

sju år. Enligt avtalet kommer Agtira att förse ICA 

Maxi i Skellefteå med stora mängder gurka som 

produceras på plats inne i affären.

Agtira AB meddelar den 17 november att bolaget 

har beviljats sitt första patent. Patentet avser 

innovationer för akvaponi i stor skala, där grönsaker 

och�fisk�odlas�i�ett�slutet�system.

Agtira AB meddelar den 14 december att bolaget har 

tecknat en avsiktsförklaring med ICA Maxi Haninge, 

som syftar till att en Agtira Greens ska byggas i 

anslutning till stormarknaden, med målet att den ska 

bli helt självförsörjande på gurka och örter.

Agtira AB meddelar den 21 december att bolaget har 

utökat det tidigare avtalet med ICA Maxi Skellefteå 

att nu även innefatta örtodling inne i samma butik. 

Beräknat ordervärde 2,3 miljoner kronor över sju år.
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Väsentliga händelser efter 
periodens utgång

Agtira AB säljer sin 
anläggning i Härnösand för 
64,5 MSEK genom en ”sale 
and lease back-transaktion” 
som frigör 38,5 MSEK i 
kapital

Agtira AB lämnar in sin 
andra patentansökan 

Agtira och Greenfood 
planerar storsatsning 
inom urban farming med 
vertikalodlingar på många 
platser i Sverige

Välmeriterad COO 
förstärker Agtira

Agtira AB meddelar den 3 februari att bolaget 

avyttrar sina två fastigheter för 64,5 miljoner kronor 

till fastighetsbolaget Tvättbjörnen Holding AB och 

tecknar samtidigt ett hyresavtal på 20 år för samma 

lokaler. Affären ger Agtira en positiv resultateffekt 

på cirka 4 MSEK som kommer att redovisas i första 

kvartalet 2022 och frigöra cirka 38,5 MSEK i likvida 

medel efter lånelösen som skall användas för att 

accelerera bolagets tillväxt.

Agtira AB meddelar den 7 februari att bolaget har 

lämnat in sin andra patentansökan. Företaget har 

utvecklat�en�flytande�växtnäring�som�framställs�av�

växtavfall�och�fiskslam.�Det�är�en�blandning�som�

innebär�att�växtavfall�och�fiskslam�som�bildas�vid�den�

akvaponiska odlingen kan tas omhand, samtidigt som 

man minimerar behovet att ta in näringsämnen utifrån. 

Agtira betraktar detta patent som mycket viktigt för 

det fortsatta arbetet med att anlägga växthusodlingar 

i anslutning till stormarknader över hela Sverige.

Agtira AB meddelar den 9 mars att bolaget och 

livsmedelskoncernen Greenfood har tecknat en 

avsiktsförklaring om en gemensam storsatsning på 

urban farming. Planen är att Greenfoods affärsområde 

Fresh Produce och Agtira ska etablera odlingssystem 

på ett stort antal strategiska platser inne i städer 

framför allt i storstadsregionerna. Samarbetet kan på 

sikt generera omsättning i hundramiljonersklassen 

årligen för Agtira förutsatt att hela planen blir 

verklighet.

Agtira AB meddelar den 8 april att bolaget har 

rekryterat�en�ny�Chief�Operating�Officer�(COO)�

med ett mycket meriterande CV. Pontus Lamberg 

har tidigare varit verksam inom transportbranschen 

arbetat med läkemedelsutveckling och har även 

erfarenhet från IT-sektorn och fastighetsbranschen. 

Han kommer senast från ett uppdrag som vd 

på Advantage Aviation Services ett företag i 

flygbranschen�som�han�med�hjälp�av�nya�strategier�

lotsade till internationell expansion och hög lönsamhet.
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Väsentliga händelser efter 
periodens utgång

Agtira lanserar sitt nya 
örtskåp där butiker och 
restauranger kommer att 
kunna odla hela sitt behov 
av kryddor och örter

ICA Maxi Sundsvall först 
med vertikalodlade gurkor 
i butik med hjälp av Agtiras 
odlingssystem InStore

Agtira kommer att byta 
handelsplats till Nasdaq 
First North Growth Market

Agtira och Greenfood 
har tecknat ramavtal för 
etablering av ett stort 
antal stadsodlingar de 
kommande tre åren

Agtira AB meddelar den 27 april att bolaget lanserat 

sitt nya system: Agtira Herbs. Systemet kommer 

erbjudas i tre olika storlekar beroende på behov och 

takhöjd. Med tanke på att man utvecklat örtskåpen för 

odling inomhus på en mycket liten yta och där mycket 

sker automatiskt så räknar vd Mattias Gemborg med 

att örtskåpen kan komma att bli företagets storsäljare 

både i Sverige och utlandet.

Agtira AB meddelar den 29 april att bolaget invigt 

sitt första odlingssystem inne i en butik. Först ut att 

erbjuda kunderna grönsaker som odlats inne i butiken 

är ICA Maxi Sundsvall. På den cirka 90 kvadratmeter 

stora ytan där ICA Maxi-butiken i Sundsvall tidigare 

haft ett minihus/lekland har Agtira det senaste året 

låtit bygga upp ett stort växthus. Här inne kommer det 

att odlas stora mängder gurka året om.

Agtira AB meddelar den 6 maj att bolagets styrelse 

har beslutat att verka för ett byte av handelsplats från 

NGM Nordic SME där bolagets aktier handlas idag 

till Nasdaq First North Growth Market. Arbetet med 

listbyte inleds omgående med avsikten att bytet ska 

vara genomfört under 2022.

Agtira AB meddelar den 6 maj att bolaget och 

Greenfood Fresh Produce Int’l AB kommer att dra i 

gång en gemensam storsatsning på urban farming. 

Satsningen innebär att man siktar på att etablera 

grönsaksodlingar på minst ett tiotal platser i Sverige 

de närmaste tre åren. De producerade grönsakerna 

kommer att säljas under det gemensamma varumärket 

”City Greens”.
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Styrelse

Martin är affärsjurist och auktoriserad skatterådgivare. Martin 
driver sedan mars 2021 rådgivningsverksamhet genom det 
egna företaget Vest Juridik i Norrland AB och har tidigare 
arbetat som rådgivare i revisions- och rådgivningsföretaget 
PwC sedan 2007, varav som partner och delägare från 2016.

MARTIN VESTMAN

Ordförande

PETER SENDELBACH

Ledamot

Daniel�har�flera�års�erfarenhet�av�kretsloppsodling.�Han�arbe-
tar med försäljning och projektledning och har engagemang 
för affärer och en stark drivkraft. Daniel är en av grundarna 
till friskolan Kastellskolan. Född 1970 i Härnösand. I styrelsen 
sedan 2015.

DANIEL BRÄNNSTRÖM

Ledamot

BERIT FRYKLUND

Ledamot

LUDVIG NAUCKHOFF

Ledamot

Berit har utbildning inom kommunikationsvetenskap, mark-
nadsföring och organisationsutveckling. Lång erfarenhet 
av eget företagande samt delägare i en privat läkarpraktik. 
Även styrelseutbildning och erfarenhet av styrelsearbete. 
Numer enhetschef för tre kliniker inom Specialisttandvården 
i Region Västernorrland.

Ledande befattningshavare

MATTIAS GEMBORG

VD

Mattias har en kandidatexamen i industriell ekonomi 
från Chalmers Tekniska högskola med inriktning mot 
kemi- och bioteknik samt över 10 års erfarenhet från 
livsmedelsbranschen och eget företagande. Han har 
bland annat varit ICA Handlare och drivit restaurang 
samt företag inom onlinehandel av livsmedel.

Peter är utbildad marknadsekonom. Entreprenör och 
företagare sedan 1989. Startade och utvecklade bland annat 
Addyourlogo AB som noterades 2004. Idag ägare och VD i 
flera�företag�inom�fastighets-�och�byggbranschen.

Ludvig är född 1971 och har en magisterexamen i ekonomi 
från Stockholms Universitet. Tidigare erfarenheter bl a som 
VD för Goodyear Dunlop Tires i Norden och Baltikum samt 
befattningar inom bl.a Unilever och Nike. Idag verksam inom 
styrelsearbete och rådgivare samt investeringar i onoterade 
bolag och fastigheter.
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Aktieägarinformation

Största Aktieägarna per den 2021-12-31

Aktien 
Den 19 maj 2017 noterades Agtira AB (tidigare Peckas 

Naturodlingar AB) på NGM Nordic MTF som ett 

värdepappersbolag under Finansinspektiones tillsyn 

och bedriver en handelsplattform som benämns MTF 

(Multilateral Trading Facility). Den 31 december 2021 

var 14 249 878 aktier utgivna. Samtliga Aktier har lika 

rätt till bolaget vinst och tillgångar.

Aktien - Eget kapital 
Resultat per aktie beräknas till -1,83 kr per aktie. 

Antalet aktier uppgår till 14 249 878 st och 

aktiekapitalet till 7 124 939 KSEK. Bolaget har ca 

5 000 antal aktieägare. Aktien är noterad på NGM 

Nordic SME Sweden under kortnamnet Agtira B.  

ISIN-kod SE0008588354

Lars Göran Bäckvall (genom bolag)

Daniel Brännström 

Johan Stenberg (genom bolag)

Stig Svedberg och genom bolag

Peter Sendelbach (genom bolag)

Övriga

SUMMERING

265 000

256 000

130 000

50 000

701 000

2 550 627

34 000

679 362

1 073 247

541 076

8 670 566

13 548 878

25,3

12,6

9,4

5,2

5,1

42

100,0

19,8

2,0

5,3

7,5

4,2

61,2

100,0

A-Aktier RösterB-Aktier KapitalAktieägare
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Finansiella upplysningar

Intäkter 
Koncernen har för år 2021 haft en nettoomsättning 

på 14 303 (12 708) KSEK. 

Resultat 
Rörelseresultat för Koncernen uppgick för helåret till 

-18 359 (-21 581) KSEK. Moderbolaget har lämnat ett 

koncernbidrag till dotterbolaget Peckas Solutions 

AB på 290 000 kr och till dotterbolaget Gussjö 

Fastighets AB 729 000 kr.

Kassaflöde och Finansiell ställning 
Årets�kassaflöde�var�5�524�KSEK.�Soliditeten�var� 

68%. Likviditeten var 14 402 KSEK. Styrelsen arbetar 

aktivt�med�att�se�över�finansieringen.

Lån och bidrag 
Skulder till kreditinstitut uppgick per 2021-12-31 

till 23 638 KSEK varav 3 849 KSEK redovisas som 

kortfristiga skulder till kreditinstitut.

Övriga rörelseintäkter 
Uppgick till 3 343 (3 679) KSEK. Av dessa har 

erhållna bidrag för personal samt återbetalning av 

energiskatt varit 3 307 KSEK. 

Länsstyrelsen har beviljat företagsstöd för 

uppförande av nybyggnation av ett akvponiväxthus 

för odling av tomater. Stödet som betalats ut under 

året är om 3 MKR. 

Investeringar och avskrivningar 
Under kvartalet har investeringar gjorts i pågående 

nyanläggningar och maskiner och inventarier med 6 

268 KSEK. Avskrivningarnat uppgick till -4 111 (-2 819) 

KSEK.

Medarbetare 
Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 28 

heltids ekvivalenter.

Aktien - Eget kapital 
Resultat per aktie uppgick till -1,83 kr per aktie. Inga 

konvertibler är utgivna. Optionsprogram omfattande 

rätter�att�teckna�totalt�114�000�b-aktier�finns�utgivna.�

Aktiekapitalet uppgår till 7 124 939 och antalet aktier 

till 14 249 878 varav A-aktier 701 000 och B-aktier 

13 548 878. Bolaget har cirka 5 000 aktieägare. 

Aktien är noterad på NGM Nordic SME Sweden under 

kortnamnet AGTIRA B. ISIN-kod SE0008588354 

Årsstämma 
Årsstämma hålls den 8 juni 2022 i Härnösand.

Kommande rapporttillfällen 
Kvartalsrapport perioden april-juni 2022, den 26 juli 

2022.
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Nettoomsättning

Resultat�efter�finansiella�poster

Soliditet (%)

Nettoomsättning

Resultat�efter�finansiella�poster

Soliditet (%)

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 

Fri överkursfond 

Ansamlad förlust 

Årets förlust 

Disponeras så att i ny räkning överföres

14 303

-19 254

68,0

13 903

-18 231

68,9

12 708

-22 429

59,0

12 775

-20 270

64,8

3 791

-7 415

76,0

3 791

-7 409

75,8

103 073 I94

-20 516 470

-19 249 590

63 307 134

63 307 134

63 307 134

8 438

-14 700

62,0

8 438

-14 685

61,6

Flerårsöversikt

2021

2021

2019

2019

2020

2020

2018

2018

KONCERNEN (KSEK)

MODERBOLAGET (KSEK)

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 
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Förändring av eget kapital 

Belopp vid årets ingång

Disposition enligt beslut av årets årsstämma:

Nyemission

Årets resultat

Belopp vid årets utgång

Belopp vid årets ingång

Disposition enligt beslut av årets årsstämma:

  Balanseras i ny räkning

Nyemission

Årets resultat

Belopp vid årets utgång

3 529

 

 

3 595

 

7 124

28 500

 

 

-28 500

 

0

271

 

 

 

 

271

48 078

 

 

54 995

 

103 073

-146

 

-20 370

 

 

-20 516

-20 370

 

20 370

 

-19 249

-19 249

59 862

 

0

30 090

-19 249

70 703

3 529

 

3 596

 

7 125

91 382

 

13 275

 

104 657

57 782

 

30 191

-19 254

68 719

-37 129

 

13 320

-19 254

-43 063

Aktiekapital

Aktie- 
kapital

Annat eget 
kapital

inkl. årets 
resultat

Övrigt 
tillskjutet

kapital

Pågående 
ny- och  

fondem.

Fond för
utveck- 

lings utg.

Fri  
överkurs-

fond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

TotaltKONCERNEN (KSEK)

MODERBOLAGET (KSEK)
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Osäkerhet och risker

Beroende av nyckelpersoner 
Verksamheten är beroende av förmågan att rekrytera, 

utveckla�och�behålla�kvalificerade�medarbetare.�Det�

föreligger alltid risk att Bolaget inte kan erbjuda alla 

nyckelpersoner tillfredställande villkor gentemot den 

konkurrens�som�finns�från�andra�bolag�i�branschen�

eller närstående branscher. Om nyckelpersoner 

lämnar eller inte kan anställas i Bolaget får det 

negativ inverkan på verksamheten. Förmåga att 

hantera tillväxt i takt med att organisationen växer 

behöver effektiva planerings- och ledningsprocesser 

utvecklas. Om Bolaget misslyckas med att hantera 

en snabb tillväxttakt föreligger risk att det medför 

negativa konsekvenser för verksamheten och 

lönsamheten. 

Produktion och leverans 
Agtira�har�utvecklat�flera�olika�system�för�hållbar�

livsmedelsproduktion samt tillhörande mjukvara 

anpassade�för�urbana�miljöer�och�specifikt�

livsmedelsbutiker. Bolagets system är alla relativt 

nyutvecklade och har testkörts under begränsad tid 

vilket�medför�att�det�finns�en�begränsad�mängd�data�

att tillgå relaterad till produktionen i systemen. Det 

föreligger risk att faktisk produktion av grönsaker och 

fisk�i�bolagets�system�inte�når�upp�till�de�indikationer�

och teoretiska värden som kalkyler och beräkningar 

är gjorda utefter. Vidare ingår en rad komponenter 

i bolagets system som köps samt licenseras utifrån 

och inte utvecklas internt. Det föreligger risk att 

komponentbrist eller kraftiga prisökningar kan 

påverka bolagets förmåga att leverera beställda 

system samt driva dom på lönsamma premisser. 

Konkurrens 
Agtira agerar på en starkt konkurrensutsatt marknad. 

Det kommer alltid att föreligga risk att en ökad 

konkurrens från marknadsaktörer med i många 

fall�betydligt�större�finansiella�resurser�kan�leda�

till minskade tillväxtmöjligheter eller att Bolagets 

verksamhet på andra sätt påverkas negativt. Det 

finns�idag�flera�aktörer�som�har�kommit�olika�långt�

med sin teknik inom såväl vertikalodling inomhus 

som akvaponi och det går inte att utesluta att 

antalet kommer öka i framtiden samt att de gör 

tekniska framsteg som försämrar Agtiras position på 

marknaden.  

Intjäningsförmåga och framtida 
kapitalbehov 
Det föreligger risk att Bolaget under kortare eller 

längre perioder inte kommer att generera tillräckliga 

medel�för�att�finansiera�den�fortsatta�verksamheten.�

Det föreligger risk att Bolaget inte kommer att 

kunna�erhålla�erforderlig�finansiering�eller�att�sådan�

finansiering�kan�erhållas�på,�för�befintliga�aktieägare,�

fördelaktiga villkor. Ett misslyckande med att erhålla 

ytterligare�finansiering�vid�viss�tidpunkt�innebär�risk�

att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på, eller avsluta 

verksamheter. 

Osäkerhet rörande den framtida 
marknadsutvecklingen 
Det är styrelsens bedömning att Bolaget är verksamt 

på en marknad som förväntas uppvisa fortsatt tillväxt 

och goda intjäningsmöjligheter under de kommande 

åren. Det kan dock inte uteslutas att marknaderna 

utvecklas i en för Bolaget ofördelaktig riktning på 

grund av förändrade makroekonomiska faktorer, 

energipriser, teknisk utveckling, nya regelverk 

eller andra opåverkbara omvärldsfaktorer. Sådana 

händelser medför risker för negativ påverkan på 

Bolagets lönsamhet och ekonomiska ställning. 

Produktion av livsmedel 
Livsmedelsproduktion är i grund och botten 

biologi som dessutom är omgärdat av särskilda 

lagar, regelverk och tillståndsplikter. Förväntade 

odlingsresultat kan som följd av sjukdomar, angrepp 

eller andra faktorer slå fel med avseende på såväl 

kvalitet som kvantitet. Det föreligger således risker 

att Bolagets omsättning och resultat kan påverkas av 

såväl legala som biologiska faktorer.

Ägare med stort inflytande 
En koncentration av företagskontrollen kan vara till 

nackdel för andra aktieägare som har andra intressen 

än majoritetsägarna. Ägarstrukturen kan komma 

att förändras över tiden. Det kan inte uteslutas att 

nuvarande sammansättning av dominerande ägare 

kommer att förändras över tid, varvid risk föreligger 

att Bolagets verksamhetsinriktning kan komma att 

avvika från den som idag utstakats av Bolagets 

styrelse. 
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Resultaträkning

Nettoomsättning

Aktiverat arbete för egen räkning

Övriga rörelseintäkter

 

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar

Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt

Årets resultat

14 303 043

6 393 546

3 343 144 
24 039 733

 
 

-16 547 124

-8 440 770

-13 287 483

-4 111 112 

-12 021 
-42 398 510 
-18 358 777

 

0

-895 431 
-895 431

 
-19 254 208

 
 

-19 254 208

-19 254 208

13 902 593

3 343 144 
17 245 737

-13 232 138 

 -5 935 389

-11 822 641

-3 826 445

 
-6 345 

-34 822 958 
-17 577 221

1

-653 370 
-653 369 

-18 230 590

-1 019 000

-19 249 590

-19 249 590

12 775 229

3 679 455 
16 454 684

-13 974 523 

 -6 511 468

-12 652 328

-2 787 137

 
-29 672 

-35 955 128 
-19 500 444

26

-769 739 
-769 713 

 

-20 270 157

-100 000

-20 370 157

-20 370 157

12 708 394

632 306

3 679 450 
17 020 150

 
-14 210 170

-8 889 892

-12 652 328

-2 818 608

 
-29 672 

-38 600 670 
-21 580 520

26

-848 448 
-848 422

 
-22 428 942

-22 428 942

-22 428 942

2

2

3

4

2

12

2021-01-01
-2021-12-31

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

2020-01-01
-2020-12-31
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Balansräkning

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 
arbeten

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande 
rättigheter

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar 
 
Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag

Fordringar hos koncernföretag

Summa anläggningstillgångar

 

Omsättningstillgångar

Varulager m m 
Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar

Övriga fordringar

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank 
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

 

0

 
 

6 974 951 

194 563 
7 169 514

 
60 962 690

8 532 274

3 561 475 
 

73 056 439 
 

0

0

80 225 953

 
817 252 
817 252 

 
2 156 603

2 372 125

22 650

1 173 233 
5 724 611

 
14 401 928 

20 943 791

101 169 744

 

0

 
 

270 984 

146 763 
417 747

 
53 074 193

8 149 957

3 433 421

64 657 571 
 

8 223 108

9 158 688

17 381 796

82 457 114

 

817 252 
817 252

2 006 810

2 118 650

1 173 233 
5 298 693

 
14 082 751 

20 198 696

102 655 810

5 828 876

 
270 984

 
146 763 
417 747

 
32 861 402

8 207 397

22 140 193

63 208 992 
 

6 729 325

1 346 040

8 075 365

71 702 104

 
1 194 834 
1 194 834

3 319 185

843 573

900 449 
5 063 207

 
8 637 031 

14 895 072 
 

92 426 052

5 828 877 

1 445 258

 
146 763 

1 592 021

 
40 788 875

8 207 397

27 380 933 
 

76 377 205 
 

0

0

77 969 226 

 

1 194 834 
1 194 834 

1 094 613

1 368 300

22 225

925 376 
3 410 514  

 

8 877 683 
13 483 031

97 281 134

 
5

 
6

7

8

9

 

13

14
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Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

Annat eget kapital inklusive årets resultat

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Eget kapital

Bundet eget kapital 
Aktiekapital

Pågående ny- och fondemission

Fond för utvecklingsutgifter

 

Fritt eget kapital 
Fri överkursfond

Balanserad vinst eller förlust

Årets resultat 

Summa eget kapital

Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut

Skulder till koncernföretag

Summa långfristiga skulder

 

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

Leverantörsskulder

Aktuella skatteskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

7 124 939

104 656 592

-43 062 459

68 719 072

 
 

68 719 072

 

 

19 789 033 
19 789 033

 

3 849 128

6 035 249

86 866

553 971

2 136 425

12 661 639 

  
101 169 744

 

7 124 939

0

270 984 
7 395 923

 

103 073 194

-20 516 470

-19 249 590

63 307 134 
70 703 057

 
10 131 033

10 840 100

20 971 133

3 417 128

5 057 161

79 535

555 451

1 872 345

10 981 620

 
102 655 810

 

3 529 342

28 500 196

270 984 
32 300 522

 

48 078 342

-146 314

-20 370 157

27 561 871 
59 862 393

 
13 598 785

6 705 416

20 304 201

2 587 214

5 367 757 

146 547

1 677 438 

2 480 502 

12 259 458 

 
92 426 052 

 

3 529 342

91 381 809

-37 128 448

57 782 703

 
 

57 782 703

 

 

23 688 785 
23 688 785

 
3 019 214

5 524 918

133 566

4 563 968

2 567 980

15 809 646

 
97 281 134

15

 

10

 
11
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Kassaflödesanalys

Den löpande verksamheten

Resultat�efter�finansiella�poster

Justeringar�för�poster�som�inte�ingår�i�kassaflödet�m.m

Betald skatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital

 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager och pågående arbeten

Förändring kundfordringar

Förändring av kortfristiga fordringar

Förändring leverantörsskulder

Förändring av kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

Investeringar�i�finansiella�anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

 

Finansieringsverksamheten

Nyemission

Upptagna lån

Amortering av lån

Teckningsoption

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

 

Årets kassaflöde

 

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

 

-19 254 208

4 111 112

57 155

-15 085 941

 

 
 

377 582

-1 061 990

-1 252 107

510 331

-4 545 083

-21 057 208

 

 

-5 577 493

-690 346

-6 267 839

 

 

35 919 130

0

-3 069 838

0

32 849 292

 

5 524 245

 

 

8 877 683

14 401 928

 

-19 249 590

3 826 445

55 155

-15 367 990

 

 
 

377 582

1 312 375

-1 547 861

-310 596

-1 852 310

-17 388 800

 

 

0

-5 275 025

-5 171 747

-10 446 772

 

 

35 919 130

 

-2 637 838

0

33 281 292

 

5 445 720

 

 

8 637 031

14 082 751

 

-20 370 157

2 787 137

146 547

-17 436 473

 
256 124

-1 276 384

2 736 814

524 141

-56 676

-15 252 454

 

 

-10 300

-16 940 579

2 000 793

-14 950 086

32 772 774

 

-571 201

68 670

32 270 243

 

2 067 703

   

   

6 569 328

8 637 031

 

-22 428 942

2 818 608

36 140

-19 574 194

 

 
 

256 124

0

3 214 473

0

3 637 205

-12 466 392

 

 

-424 481

-27 740 263

-28 164 744

 

 

32 772 774

10 630 000

-679 201

68 670

42 792 243

 

2 161 107

 

 

6 716 576

8 877 683

2021-01-01
-2021-12-31

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

ModerbolagetKoncernen

24 • AGTIRA AB  (PUBL.) •  ÅRSREDOVISNING • 2021
Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.

Fingerprint: ea6473557a0b8c0c2e9f7534ec83f7d5a2a9250645f08b72340b8617ff3c6cd487ba7000288608596ddc0220c908721210240b8f35ca779ddac029272f89caf3



Noter

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är 

upprättad i enlighet med årsredovisningslagen 

och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning (K3). 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med 

föregående år.

Intäktsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som 

erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i 

den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska 

fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och 

intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Koncernredovisning 

Konsolideringsmetod 

Koncernredovisningen har upprättats enligt 

förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade 

verksamheters�identifierbara�tillgångar�och�skulder�

redovisas till marknadsvärde enligt upprättad 

förvärvsanalys. Överstiger verksamhetens 

anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet 

av de förväntade nettotillgångarna enligt 

förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.

Transaktioner mellan koncernföretag 

Koncerninterna fordringar och skulder samt 

transaktioner mellan koncernföretag liksom 

orealiserade vinster elimineras i sin helhet. 

Orealiserade förluster elimineras också såvida inte 

transaktionen motsvarar ett nedskrivningsbehov.

Förändring av internvinst under räkenskapsåret har 

elimineras i koncernresultaträkningen.  

I�dotterbolagen�finns�inga�anställda.

Immateriella tillgångar 
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella 

anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. 

Det innebär att samtliga utgifter som avser 

framtagandet av en internt upparbetad immateriell 

anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under 

tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under 

förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är 

uppfyllda.

Anläggningstillgångar 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar 

redovisas till anskaffningsvärde minskat med 

ackumulerade avskrivningar enligt plan och 

eventuella nedskrivningar. 

Avskrivning sker linjärt över den förväntade 

nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt 

restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader 3,33-10% 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-20%  

Komponentindelning 

Materiella anläggningstillgångar har delats 

upp på komponenter när komponenterna är 

betydande och när komponenterna har väsentligt 

olika nyttjandeperioder. När en komponent i en 

anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell 

kvarvarande del av den gamla komponenten och 

den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. 

Utgifter för löpande reparationer och underhåll 

redovisas som kostnader.

Finansiella instrument 
Finansiella instrument värderas utifrån 

anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i 

balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets 

avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas 

bort från balansräkningen när rätten att erhålla 

kassaflöden�från�instrumentet�har�löpt�ut�eller�

överförts och bolaget har överfört i stort sett 

alla risker och förmåner som är förknippade med 

äganderätten. Finansiella skulder tas bort från 

balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller 

på annat sätt upphört.

Andelar i dotterföretag 

Andelar i dotterföretag redovisas till 

anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella 

nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 

köpeskillingen som erlagts för aktierna samt 

förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till 

anskaffningsvärdet när de uppkommer.

Leasingavtal 
Företaget redovisar samtliga leasingavtal 

som operationella leasingavtal. Operationella 

leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över 

leasingperioden.

NOT 1 - REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
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Noter

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är 

upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 

BFNAR 2012:1 Årsredov

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess 

anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde 

på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses 

varornas beräknade försäljningspris minskat med 

försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden 

innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

Inkomstskatter 
Aktuell skatt 

Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som 

gäller per balansdagen. Bolaget redovisar ett 

negativt resultat och någon uppskjuten skattefordran 

på underskottet redovisas inte.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av 

ersättningar som företaget lämnar till de anställda. 

Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, 

betald semester, betald frånvaro, sociala avgifter, 

sjukvård och avtalsenliga försäkringskostnader. 

Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad 

och�en�skuld�då�det�finns�en�legal�eller�informell�

förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en 

tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av 

beloppet kan göras.

Offentliga bidrag
Bidrag från staten redovisas till verkligt värde när 

det är rimligt och säkert att bidraget kommer att 

erhållas och företaget kommer uppfylla de villkor 

som är förknippade med bidraget. Bidrag avsedda 

att täcka investeringar i materiella eller immateriella 

anläggningstillgångar reducerar tillgångarnas 

anskaffningsvärden och därmed det avskrivningsbara 

beloppet.

Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som 

bokslutsdispositioner.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen�upprättas�enligt�indirekt�

metod.�Det�redovisade�kassaflödet�omfattar�endast�

transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

 

Som�likvida�medel�klassificerar�företaget,�förutom�

kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker 

och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida 

placeringar som är noterade på en marknadsplats 

och har en kortare löptid än tre månader från 

anskaffningstidpunkten. 

Nyckeltalsdefinitioner 
Nettoomsättning 

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, 

sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat�efter�finansiella�poster 

Resultat�efter�finansiella�intäkter�och�kostnader�men�

före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%) 

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade 

reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent 

av balansomslutning.

Uppskattningar och bedömningar
Företagsledningen gör uppskattningar och 

bedömningar om framtiden. De uppskattningar och 

bedömningar som kan leda till risk för justeringar i 

redovisade värden för tillgångar och skulder är främst 

värderingar av balanserade utvecklingskostnader 

samt bedömningar av nyttjandeperioder för 

olika komponenter och värdering av materiella 

anläggningstillgångar.
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Noter

NOT 2 - INKÖP OCH FÖRSÄLJNINGAR MELLAN KONCERNFÖRETAG

NOT 3 - LEASINGAVTAL

NOT 4 - ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i 
koncernen

Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i 
koncernen

Operationell leasing - leasetagare 

Räkenskapsåret kostnadsförda leasingavgifter

Medelantalet anställda

Kvinnor

Män 

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör

Övriga anställda 

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör

Pensionskostnader för övriga anställda

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen

Andel män i styrelsen

Andel män bland övriga ledande befattningshavare

3

25 
28

1 506 052

8 327 835 
9 833 887

181 950

394 996

2 731 824 
3 308 770

13 142 657

 

20%

80%

100%

3

25 
28

1 506 052

8 327 835 
9 833 887

181 950

394 996

2 731 824 
3 308 770

13 142 657

 

20%

80%

5

26 
31

1 425 160

8 921 432 
10 346 592

154 425

556 168

2 695 238 
3 405 831

13 752 423

 

0%

100%

100%

5

26 
31

1 425 160

8 921 432 
10 346 592

154 425

556 168

2 695 238 
3 405 831

13 752 423

 

0%

100%

0,00 % 

0,90 %

9 879 
9 879

0,00 % 

0,00 %

0,00 % 

0,50 %

246 651 
246 651

9 879 
9 879

246 651 
246 651

0,00 % 

0,50 %

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2020

2020

2020

2020

2020

2020

Moderbolaget

Moderbolaget

Moderbolaget

Koncernen

Koncernen

Koncernen
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Noter

NOT 7 - BYGGNADER OCH MARK

Ingående anskaffningsvärden

Inköp

Omklassificeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående redovisat värde

Offentliga bidrag som reducerat anskaffningsvärdet

45 336 296

2 362 420

20 695 378

68 394 094

 

-4 547 421

-2 883 983

-7 431 404

60 962 690

-7 971 300

37 377 352

2 262 420

20 695 384

60 335 156

 

-4 515 950

-2 745 013

-7 260 963

53 074 193

-7 971 300

36 388 826

8 947 470

 

45 336 296

 

-2 417 323

-2 130 098

-4 547 421

40 788 875

- 4 971 300

33 988 826

3 388 526

 

37 377 352

 

-2 417 323

-2 098 627

-4 515 950

32 861 402

- 4 971 300

2021-12-312021-12-31 2020-12-312020-12-31

Moderbolaget

NOT 5 - BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN OCH LIKNANDE ARBETEN

Ingående anskaffningsvärden

Inköp

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

1 445 258

5 529 693

6 974 951

 6 974 951

270 984

270 984

 270 984

1 031 077

414 181

1 445 258

 1 445 258

270 984

270 984

 270 984

2021-12-312021-12-31 2020-12-312020-12-31

ModerbolagetKoncernen

NOT 4 (FORTS.) - PERSONAL

Mattias Gemborg 
Johan Stenberg 
Peter Söderback 
Peter Sendelbach 
Daniel Brännström 
Martin Vestman 
Ludvig Nauckhoff 
Berit Fryklund 
Hans Axelsson 
Elena Petukhovskaya (VD t o m maj 2020)

912 342 
23 650 
23 650 
23 650 

428 160 
47 300 
23 650 
23 650 

 
 

1 506 052

447 172 
23 650 
23 650 
23 650 
426 178 

0 
0 
0 

47 300 
497 160 

1 519 760

2021 2020

NOT 6 - KONCESSIONER, PATENT, LICENSER, VARUMÄRKEN SAMT LIKNANDE RÄTTIGHETER

Ingående anskaffningsvärden

Inköp

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

146 763

47 800

194 563

194 563

146 763

 

146 763

146 763

136 463

10 300

146 763 

146 763

136 463

10 300

146 763

146 763

2021-12-312021-12-31 2020-12-312020-12-31

ModerbolagetKoncernen

Koncernen

Löner till styrelse och verkställande direktören fördelar sig 
enligt nedan. Lön har enbart tagits ut från moderbolaget.
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Noter

NOT 8 - MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

NOT 9 - PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGAR

NOT 10 - LÅNGFRISTIGA SKULDER

Ingående anskaffningsvärden

Inköp

Försäljningar/utrangeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Försäljningar/utrangeringar

Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Offentliga bidrag som reducerat anskaffningsvärdet

Ingående anskaffningsvärden

Inköp

Försäljningar/utrangeringar

Omklassificeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

Skulder som förfaller senare än fem år efter balansdagen

27 380 933

2 124 566

-7 900

-25 936 124

3 561 475

3 561 475

8 362 000 
8 362 000

14 073 491

22 140 193

 

-8 832 751

27 380 933

27 380 933

5 751 816 
5 751 816

22 140 192

1 996 513

-7 900

-20 695 384

3 433 421

3 433 421

825 000 
825 000

14 073 491

8 066 701

 

 

22 140 192

22 140 192

1 206 400 
1 206 400

9 377 362

1 646 445

-115 700

10 908 107

 

-1 169 965

8 676

-1 214 544

-2 375 833

8 532 274

-2 629 129

3 919 666

5 542 596

-84 900

9 377 362

 

-509 109

27 654

-688 510

-1 169 965

8 207 397

- 2 629 129

9 377 362

1 118 431

-115 700

10 380 093

 

-1 169 965

8 676

-1 068 847

-2 230 136

8 149 957

-2 629 129

3 919 665

5 542 597

-84 900

9 377 362

 

-509 109

27 654

-688 510

-1 169 965

 8 207 397

- 2 629 129

2021-12-31

2021-12-31

2021-12-31

2021-12-31

2021-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2020-12-31

2020-12-31

2020-12-31

2020-12-31

2020-12-31

Moderbolaget

Moderbolaget

Moderbolaget

Koncernen

Koncernen

Koncernen
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Noter

NOT 11 - UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTE

NOT 12 - BOKSLUTSDISPOSITIONER

NOT 13 - ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

NOT 14 - FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG

Upplupna löner

Upplupna semesterlöner

Upplupna räntekostnader

Upplupna sociala avgifter

Övriga upplupna kostnader

Lämnade koncernbidrag

Ingående anskaffningsvärden

Inköp

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

Ingående anskaffningsvärden

Inköp

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

-1 019 000 
-1 019 000

6 729 325

1 493 783

8 223 108 

8 223 108

1 346 040

7 812 648

9 158 688

9 158 688

-100 000 
-100 000

2 340 000

4 389 325

6 729 325

6 729 325

1 346 040

1 346 040

1 346 040

132 795

649 131

5 153

203 957

1 145 389 
2 136 425

318 454

696 327

133 868

282 236

1 137 095 
2 567 980

132 795

649 131

5 153

203 957

881 309 
1 872 345

318 454

696 327

100 786

282 236

1 082 700 
2 480 503

2021-12-31

2021

2021-12-31

2021-12-31

2021-12-31 2020-12-31

2020

2020-12-31

2020-12-31

2020-12-31

Moderbolaget

Moderbolaget

Moderbolaget

Moderbolaget

Koncernen
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Noter

NOT 15 - DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: 

fri överkursfond 

ansamlad förlust

årets förlust

 

disponeras så att

i ny räkning överföres

   

103 073 194

 -20 516 470

-19 249 590 
63 307 134 

63 307 134 
63 307 134

2021-12-31

Moderbolaget

NOT 16 - STÄLLDA SÄKERHETER

Företagsinteckning 25 300 000 
25 300 000

25 300 000 
25 300 000

25 300 000 
25 300 000

25 300 000 
25 300 000

2021-12-312021-12-31 2020-12-312020-12-31

ModerbolagetKoncernen
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Underskrifter

Härnösand

MARTIN VESTMAN

Ordförande

BERIT FRYKLUND

Styrelseledamot

MATTIAS GEMBORG

Verkställande direktör

JOHAN LINDSTRÖM

Auktoriserad revisor

DANIEL BRÄNNSTRÖM

Styrelseledamot

LUDVIG NAUCKHOFF

Styrelseledamot

PETER SENDELBACH

Styrelseledamot
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Agtira är ett forsknings- och utvecklingsföretag 

inom food tech-sektorn. På senare år har ”närodlat” 

lanserats som ett begrepp med positiva förtecken; 

vi�uppskattar�att�odlarna�finns�i�regionen,�inte�

alltför långt från affären. Agtira har tagit detta 

ett steg längre: vår strategi bygger på ”härodlat”. 

Vi erbjuder aktörerna inom livsmedelsbranschen 

våra egenutvecklade system för hållbar urban 

livsmedelsproduktion som sker där kunderna 

finns,�vid�butiken,�helt�utan�transporter.�Det�sker�

i slutna system, vilket innebär att de inte leder till 

näringsutsläpp och därmed ingen övergödning, 

samtidigt som vattenförbrukningen minimeras. 

Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand

info@agtira.com • www.agtira.com
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Agtira AB (publ.), Org.nr 559033-7654

Revisionsberättelse
 
Till bolagsstämman i Agtira AB (publ.)
Org.nr 559033-7654

 
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Agtira AB (publ.) för räkenskapsåret 2021.

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
2021-12-31 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.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen
upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
 
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för
bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
 
Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen och koncernredovisningen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
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Agtira AB (publ.), Org.nr 559033-7654

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 Agtira AB (publ.) för räkenskapsåret 2021 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. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
 
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende:
 
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller
 
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
 
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande
om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 
 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget,
eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
 
Härnösand 2022-05-18
 
_________________________________ 
Johan Lindström  
Auktoriserad revisor
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Agtira AB (publ.), Org.nr 559033-7654


Revisionsberättelse
 
Till bolagsstämman i Agtira AB (publ.)
Org.nr 559033-7654


 
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen


Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Agtira AB (publ.) för räkenskapsåret 2021.


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
2021-12-31 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.


Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen
upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
 
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för
bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
 
Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen och koncernredovisningen.


En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
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Agtira AB (publ.), Org.nr 559033-7654


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 Agtira AB (publ.) för räkenskapsåret 2021 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. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
 
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende:
 
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller
 
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
 
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande
om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 
 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget,
eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.


En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
 
Härnösand 2022-05-18
 
_________________________________ 
Johan Lindström  
Auktoriserad revisor
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