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Styrelsens säte: Karlskrona
Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).
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Förvaltningsberättelse
 
Information om verksamheten
Bolaget utvecklar och säljer innovativa lösningar till lantbrukare med syfte att mekaniskt bekämpa ogräs 
och skadeinsekter med positiv påverkan för producent, konsument och miljö. De senaste årens tapp i 
försäljning och negativa resultat följer på den enorma torkan som skedde 2018 och som kom att påverka 
investeringsviljan hos lantbrukare under 2018-20. De underliggande trenderna är dock positiva med en 
fortsatt omställning till ekologisk produktion vilket förbättrar bolagets möjligheter på sikt och vi ser positivt 
på framtiden.  Bolaget har sitt säte i Karlskrona.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolaget har under året genomfört ett strategibyte som innebär att bolagets produktportfölj ska breddas. 
Strategin är att gå från att vara ett en-produktbolag till att kunna erbjuda sina kunder fler innovationer och 
lösningar för mekanisk ogräs- och insektsbekämpning. I samband med strategiomläggningen har bolaget 
också genomfört ett namnbyte till Lyckegård och därefter implementerat en ny grafisk profil, lanserat ny 
hemsida samt uppdaterat samtliga marknadsmaterial. Som ett första steg i att bredda produktsortimentet 
förberedes och ingick bolaget en överenskommelse med BT Agro Oy AB om förvärv av produkt- och 
försäljningsrättigheterna till produkten KvickFinn. 
 
Bolaget har under slutet av året förberett och genomfört en emission som tillfört bolaget 8,2 mkr i eget 
kapital. I och med emissionen har också fyra nya ägare kommit in i bolaget.  Kapitalet kommer att 
användas till att genomföra förvärvet av KvickFinn, fortsätta utvecklingen av CombCut samt investeringar i 
ytterligare breddning av produktsortimentet samt satsningar för att etablera försäljning på nya marknader.
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Efter räkenskapsårets slut har bolaget genomfört förvärvet av KvickFinn samt ingått avtal med BT Agro 
om köp av tjänster av Boris Lindgård. Vi har särskilt beaktat hur effekterna av covid-19 utbrottet kan 
komma att påverka bolagets framtida utveckling ochr risker som kan påverka den finansiella 
rapporteringen framåt. Bedömningen vi kommit fram till är att investeringsviljan hos lantbrukare påverkas 
negativt vilket medför att investeringsbeslutet flyttas fram och därmed får negativa konsekvenser för 
försäljningen under hela året. Åtgärder vidtas för att hantera likviditeten som förväntas påverkas negativt.

Ägarförhållanden
Bolaget ägs till största del av Almi Invest Syd AB, Entreprenörsinvest Sverige AB, Hans Bergengren och 
Just Common Sense Innovation AB.
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2019 2018 2017 2016  
Nettoomsättning 6 671 8 749 9 501 8 814
Resultat efter finansiella poster -4 356 -1 922 79 -355
Rörelsemarginal (%) neg neg 2 neg
Avkastning på eget kap. (%) neg neg 7 neg
Balansomslutning 10 934 7 886 5 838 6 533
Soliditet (%) 65 41 20 17
Antal anställda 3 2 2 2

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
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Förändring av eget kapital

Aktie- Överkurs-
Fond för 
utveckl Balanserat Årets Totalt

kapital fond utgifter resultat resultat  
Belopp vid årets ingång 276 100 3 936 128 2 617 243 -1 635 546 -1 921 680 3 272 245

Nyemission 160 200 8 051 834    8 212 034

Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma:    -1 921 680 1 921 680 0

uppskrivningsfond   1 437 924 -1 437 924  0

Årets resultat    -4 355 936 -4 355 936

Belopp vid årets 
utgång 436 300 11 987 962 4 055 167 -4 995 150 -4 355 936 7 128 343

     
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 378 902
överkursfond 8 051 834
fond för utvecklingsutgifter -1 437 924
årets förlust -4 355 936

2 636 876
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 2 636 876
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Resultaträkning Not
1

2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

 

Nettoomsättning 6 671 136 8 748 886
Aktiverat arbete för egen räkning 800 000 720 000
Övriga rörelseintäkter 175 000 656 286

7 646 136 10 125 172

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -4 424 391 -4 913 377
Övriga externa kostnader -3 196 722 -3 035 982
Personalkostnader 2 -3 322 479 -3 064 538
Avskrivningar av materiella och immateriellla 
anläggningstillgångar -818 623 -824 376

-11 762 215 -11 838 273
Rörelseresultat -4 116 079 -1 713 101

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 272 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -240 129 -208 579

-239 857 -208 579
Resultat efter finansiella poster -4 355 936 -1 921 680

Resultat före skatt -4 355 936 -1 921 680

Årets resultat -4 355 936 -1 921 680
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Balansräkning Not
1

2019-12-31 2018-12-31

 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 3 4 314 651 3 679 105
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt 
liknande rättigheter 4 23 097 39 342

4 337 748 3 718 447

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 5 0 0

0 0

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran 611 555 611 555
Andra långfristiga fordringar 6 11 952 11 952

623 507 623 507
Summa anläggningstillgångar 4 961 255 4 341 954

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 3 792 567 1 996 310

3 792 567 1 996 310

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 147 223 1 004 778
Aktuella skattefordringar 95 063 3 754
Övriga fordringar 45 801 89 940
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 150 481 214 463

438 568 1 312 935

Kassa och bank 7 1 741 788 235 256
Summa omsättningstillgångar 5 972 923 3 544 501

SUMMA TILLGÅNGAR 10 934 178 7 886 455
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Balansräkning Not
1

2019-12-31 2018-12-31

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 436 300 276 100
Fond för utvecklingsutgifter 4 055 167 2 617 243

4 491 467 2 893 343

Fritt eget kapital
Överkursfond 11 987 962 3 936 128
Balanserad resultat -4 995 150 -1 635 546
Årets resultat -4 355 936 -1 921 680

2 636 876 378 902
Summa eget kapital 7 128 343 3 272 245

Långfristiga skulder 8
Checkräkningskredit 7 0 2 662 428
Skulder till kreditinstitut 2 432 814 620 000
Summa långfristiga skulder 2 432 814 3 282 428

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 145 000 145 000
Förskott från kunder 2 159 2 159
Leverantörsskulder 509 270 673 582
Övriga skulder 137 218 146 294
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 579 374 364 747
Summa kortfristiga skulder 1 373 021 1 331 782

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 934 178 7 886 455
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Kassaflödesanalys Not
1

2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

 

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 9 -4 355 936 -1 921 680
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 10 818 623 824 376
Betald skatt -91 309 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital -3 628 622 -1 097 304

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete -1 796 257 -773 770
Förändring av kundfordringar 857 555 0
Förändring av rörelsefordringar 108 121 -475 800
Förändring av leverantörsskulder -164 312 0
Förändring av rörelseskulder 205 552 511 586
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 417 963 -1 835 288

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -1 437 924 -1 535 243
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 -11 952
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 437 924 -1 547 195

Finansieringsverksamheten
Nyemission 8 051 834 4 015 228
Upptagna lån 0 452 503
Amortering av lån -689 415 -1 000 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 362 419 3 467 731

Årets kassaflöde 1 506 532 85 248

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början 235 256 150 008
Likvida medel vid årets slut 1 741 788 235 256
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). 
 
Omräkning av utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster 
på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster 
på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.
 
För säkring av tillgång eller skuld mot valutakursrisk används valutaterminer.
 
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 
Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som 
är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.
 
Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget 
kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 
Ränta redovisas som intäkt enligt den så kallade effektivräntemetoden. Royalty periodiseras i enlighet 
med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd. Utdelning redovisas som intäkt när 
företagets rätt till betalning är säkerställd.
 
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:
 
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5 år
Koncessioner, patent, licenser, varumärken 5 år

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 5 år
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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.
 
Kundfordringar och kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som 
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
 
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid 
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet 
och det belopp som ska återbetalas.
 
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen 
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en 
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
 
Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på 
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med 
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.
 
Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i 
eget kapital.
 
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per 
balansdagen.
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Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. 
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder 
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive 
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
 
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med 
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av 
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten 
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga 
överskott.
 
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. 
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och 
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en 
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare 
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
 
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Företaget har pensionsförpliktelser vilka uteslutande är beroende av värdet på de av företaget och 
koncernen ägda kapitalförsäkringar. Kapitalförsäkringarna redovisas till anskaffningsvärde som finansiell 
anläggningstillgång. Pensionsförpliktelsen  redovisas som en avsättning till samma värde som 
kapitalförsäkringens redovisade värde.
 
Offentliga bidrag
Bidrag från staten redovisas till verkligt värde när det är rimligt och säkert att bidraget kommer att erhållas 
och företaget kommer uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Bidrag avsedda att täcka 
investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar reducerar tillgångarnas 
anskaffningsvärden och därmed det avskrivningsbara beloppet.
 
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
 
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker 
och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har 
en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i 
investeringsverksamheten. 
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Nyckeltalsdefinitioner
 
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

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

Rörelsemarginal (%)
Rörelseresultat i procent av omsättningen.

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

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

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

Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.
 
 
Not 2 Medelantalet anställda

2019 2018

Medelantalet anställda 3 2

Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 6 884 480 5 349 237
Inköp 1 437 924 1 535 243
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 322 404 6 884 480

Ingående avskrivningar -3 205 375 -2 402 998
Årets avskrivningar -802 378 -802 377
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 007 753 -3 205 375

Utgående redovisat värde 4 314 651 3 679 105
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Not 4 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 781 226 781 226
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 781 226 781 226

Ingående avskrivningar -741 884 -719 885
Årets avskrivningar -16 245 -21 999
Utgående ackumulerade avskrivningar -758 129 -741 884

Utgående redovisat värde 23 097 39 342

 
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 20 000 20 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 20 000 20 000

Ingående avskrivningar -20 000 -20 000
Utgående ackumulerade avskrivningar -20 000 -20 000

Utgående redovisat värde 0 0

 
Not 6 Andra långfristiga fordringar

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 11 952 0
Tillkommande fordringar 0 11 952
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 952 11 952

Utgående redovisat värde 11 952 11 952

Not 7 Checkräkningskredit
2019-12-31 2018-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 3 000 000 3 000 000
Utnyttjad kredit uppgår till 0 2 662 428
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Not 8 Långfristiga skulder
Bolaget har inga skulder som förfaller senare än 5 år efter balansdagen.
 
 
Not 9 Räntor och utdelningar

2019-12-31 2018-12-31

Erhållen ränta 272 0
Erlagd ränta -240 129 -208 579

-239 857 -208 579

 
Not 10 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

2019-12-31 2018-12-31

Avskrivningar 818 623 824 376
818 623 824 376
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Not 11 Ställda säkerheter

2019-12-31 2018-12-31

Säkerheter ställda till förmån för koncernföretag  
Fastighetsinteckning 4 300 000 4 300 000

4 300 000 4 300 000
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Fastställelseintyg 

Undertecknad styrelseledamot i Lyckegård Group AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har 

fastställts på årsstämma 2020-       -               . Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

 

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.
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