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Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).

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. Bolaget har sitt säte i
Karlskrona.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Årets kraftiga omsättningstillväxt beror till stor del på det förvärv som gjordes under första kvartalet
2020 då rättigheterna till KvickFinn förvärvades från BT-Agro Oy Ab. KvickFinn är en mångsidig kultivator
för mekanisk ogräsbekämpning som främst är utvecklad för det ekologiska lantbruket och produkten har
många fördelar gentemot sina konkurrenter. De underliggande trenderna att det traditionella
lantbruket ställer om till ett hållbart lantbruk fortsätter och det gynnar bolaget, då en bred
produktportfölj erbjuds till dessa lantbruk. På sikt ser bolaget ett accelererande i omställningen till ett
hållbart lantbruk, och bolagets produktportfölj är numera än mer anpassad för detta ändamål. Tillväxten
kommer i slutändan drivas av konsumenten efterfrågan på ekologisk och hållbar mat, men
omställningen påskyndas också av främst EU och nationella regelverk. Under det fjärde kvartalet
förvärvades resterande del av BT-Agro Oy Ab, och BT-Agro Oy Ab är numera ett helägt dotterbolag till
Lyckegård Group AB. Omsättningstillväxten som uppgår till ca 75% under räkenskapsåret skall ses i ljuset
av den pandemi som håller världen i sitt grepp.
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Efter räkenskapsårets slut slöts ett avtal med Gothia Redskap & Ekoväxt AB om att förvärva 100% av
aktierna i bolaget som då blir ett helägt dotterbolag till Lyckegård Group AB. Gothia R&E AB är ett
innovativt företag vars flaggskepp, Cameleon, kan utföra flera andra maskiners jobb så som sådd,
gödningsmyllning, radhackning med mera. Övertagandet i sin helhet är planerat till 15 mars 2021. I
samband med detta förvärv planeras en emission på ca 28 MSEK. Aktiviteten i bolaget fortsätter att
påverkas av Covid-19 i form inställda mässor och generellt lägre aktivitet i marknaden. Vår bedömning
är dock att de investeringar som behövs för att ställa om till ett hållbart lantbruk inte ställs in utan skjuts
på framtiden och när väl pandemin släpper taget ligger bolaget väl positionerat med en bred
produktportfölj av produkter med hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Dock är en fortsatt
kostnadsmedvetenhet viktigt för bolaget och detta kommer med största sannolikhet genomsyra hela
året 2021.
 
Ägarförhållanden
Bolaget ägs till största del av Almi Invest Syd AB, Entreprenörsinvest Sverige AB, Hans Bergengren och
Just Common Sense Innovation AB.
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2020 2019 2018 2017  
Nettoomsättning 11 643 6 671 8 749 9 501  
Resultat efter finansiella poster -2 779 -4 356 -1 922 79  
Rörelsemarginal (%) neg neg neg 2  
Avkastning på eget kap. (%) neg neg neg 7  
Balansomslutning 16 279 10 934 7 886 5 838  
Soliditet (%) 30 65 41 20  
Antal anställda 3 3 2 2  
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För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
 
Förändring av eget kapital

 Aktie- Överkurs-

Fond för

utveckl Balanserat Årets Totalt
 kapital fond utgifter resultat resultat  
Belopp vid årets ingång 436 300 11 987 962 4 055 167 -4 995 150 -4 355 936 7 128 343
Nyemission 9 600 510 400    520 000
Disposition enligt beslut

av årets årsstämma:    -4 355 936 4 355 936 0
Fond för

utvecklingsutgifter   940 833 -967 333  -26 500
Årets resultat     -2 779 393 -2 779 393
Belopp vid årets

utgång 445 900 12 498 362 4 996 000 -10 318 419 -2 779 393 4 842 450
       

Förslag till behandling av ansamlad förlust
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):
 
balanserad vinst 2 636 876
överkursfond 510 400
fond för utvecklingsutgifter -940 833
årets förlust -2 779 393
 -572 950
 
behandlas så att
i ny räkning överföres -572 950
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Resultaträkning Not

1
2020-01-01

-2020-12-31
2019-01-01

-2019-12-31  
 

i ny räkning överföres -572 950

Nettoomsättning  11 643 326  6 671 136  
Aktiverat arbete för egen räkning  1 156 835  800 000  
Övriga rörelseintäkter  102 927  175 000  
  12 903 088  7 646 136  
      
Rörelsens kostnader      
Råvaror och förnödenheter  -7 297 076  -4 424 391  
Övriga externa kostnader  -3 422 477  -3 196 722  
Personalkostnader 2 -3 456 805  -3 322 479  
Avskrivningar av materiella och immateriellla
anläggningstillgångar  -1 056 038  -818 623  
Övriga rörelsekostnader  -153 965  0  
  -15 386 361  -11 762 215  
Rörelseresultat  -2 483 273  -4 116 079  
      
Resultat från finansiella poster      
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  0  272  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -296 120  -240 129  
  -296 120  -239 857  
Resultat efter finansiella poster  -2 779 393  -4 355 936  
      
Resultat före skatt  -2 779 393  -4 355 936  
      
Årets resultat  -2 779 393  -4 355 936  
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Balansräkning Not

1
2020-12-31 2019-12-31

 
 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Immateriella anläggningstillgångar      
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och
liknande arbeten 3 4 996 000  4 314 651  
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt
liknande rättigheter 4 2 394 166  23 097  
  7 390 166  4 337 748  
      
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier, verktyg och installationer 5 0  0  
  0  0  
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag 6 2 099 860  0  
Uppskjuten skattefordran  611 555  611 555  
Andra långfristiga fordringar 7 0  11 952  
  2 711 415  623 507  
Summa anläggningstillgångar  10 101 581  4 961 255  
      
Omsättningstillgångar      
      
Varulager m m      
Råvaror och förnödenheter  4 058 245  3 792 567  
  4 058 245  3 792 567  
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  1 590 268  147 223  
Fordringar hos koncernföretag  150 000  0  
Aktuella skattefordringar  60 717  95 063  
Övriga fordringar  127 278  45 801  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  178 114  150 481  
  2 106 377  438 568  
      
Kassa och bank 8 12 889  1 741 788  
Summa omsättningstillgångar  6 177 511  5 972 923  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  16 279 092  10 934 178  
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Balansräkning Not

1
2020-12-31 2019-12-31

 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  445 900  436 300  
Fond för utvecklingsutgifter  4 996 000  4 055 167  
  5 441 900  4 491 467  
      
Fritt eget kapital      
Överkursfond  12 498 362  11 987 962  
Balanserad resultat  -10 291 918  -4 995 150  
Årets resultat  -2 779 393  -4 355 936  
  -572 949  2 636 876  
Summa eget kapital  4 868 951  7 128 343  
      
Långfristiga skulder 9     
Checkräkningskredit 8 995 661  0  
Skulder till kreditinstitut  3 468 829  2 432 814  
Övriga skulder  1 259 916  0  
Summa långfristiga skulder  5 724 406  2 432 814  
      
Kortfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut  394 296  145 000  
Förskott från kunder  25 132  2 159  
Leverantörsskulder  630 140  509 270  
Övriga skulder  3 357 588  137 218  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 278 579  579 374  
Summa kortfristiga skulder  5 685 735  1 373 021  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  16 279 092  10 934 178  
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Kassaflödesanalys Not

1
2020-01-01

-2020-12-31
2019-01-01

-2019-12-31  
 

Den löpande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster  -2 779 393  -4 355 936  
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 10 1 056 038  818 623  
Betald skatt  34 346  -91 309  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital  -1 689 009  -3 628 622  
      
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet      
Förändring av varulager och pågående arbete  -265 678  -1 796 257  
Förändring av kundfordringar  -1 443 045  857 555  
Förändring av rörelsefordringar  -256 747  108 121  
Förändring av leverantörsskulder  120 870  -164 312  
Förändring av rörelseskulder  3 940 185  205 552  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  406 576  -4 417 963  
      
Investeringsverksamheten      
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -4 108 456  -1 437 924  
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  -839 944  0  
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  11 952  0  
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -4 936 448  -1 437 924  
      
Finansieringsverksamheten      
Nyemission  520 001  8 051 834  
Upptagna lån  2 945 661  0  
Amortering av lån  -664 689  -689 415  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  2 800 973  7 362 419  
      
Årets kassaflöde  -1 728 899  1 506 532  
      
Likvida medel vid årets början      
Likvida medel vid årets början  1 741 788  235 256  
Likvida medel vid årets slut  12 889  1 741 788  
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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). 
 
Allmänna rådet BFNAR 2021:1 har tillämpats.
 
 
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.
 
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:
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Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5 år  
Koncessioner, patent, licenser, varumärken 5 år  
   

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 5 år  

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när
bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i
stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
 
Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella
kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.
 
Kundfordringar 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
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inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per

balansdagen.
 
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
 
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga
överskott.
 
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
 
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.
 
Koncernförhållanden
Företaget är moderföretag men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§
upprättas ingen egen koncernredovisning. 
 
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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investeringsverksamheten. 

 
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
 2020 2019  
    
Medelantalet anställda 3 3  
    

Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 8 322 404 6 884 480  
Inköp 1 183 335 1 437 924  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 505 739 8 322 404  
    
Ingående avskrivningar -4 007 753 -3 205 375  
Årets avskrivningar -475 486 -802 379  
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 483 239 -4 007 754  
    
Utgående redovisat värde 5 022 500 4 314 650  
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Not 4 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 781 226 781 226  
Inköp 2 951 621 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 732 847 781 226  
    
Ingående avskrivningar -758 129 -741 884  
Årets avskrivningar -580 552 -16 245  
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 338 681 -758 129  
    
Utgående redovisat värde 2 394 166 23 097  
    

 
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer
 2020-12-31 2019-12-31  
    
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 Andelar i koncernföretag
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 0 0  
Inköp 2 099 860 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 099 860 0  
    
Utgående redovisat värde 2 099 860 0  
    

 
Not 7 Andra långfristiga fordringar
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 11 952 11 952  
Avgående fordringar -11 952 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 11 952  
    
Utgående redovisat värde 0 11 952  
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Not 8 Checkräkningskredit
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 3 000 000 3 000 000  
Utnyttjad kredit uppgår till 995 660 0  

 
Not 9 Långfristiga skulder
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen 2 412 795 654 279  
 2 412 795 654 279  
    

 
Not 10 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Avskrivningar 1 056 038 818 623  
 1 056 038 818 623  
    

 
Not 11 Ställda säkerheter
 2020-12-31 2019-12-31  
    
    
Företagsinteckning 5 290 000 4 300 000  
 5 290 000 4 300 000  
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Lyckegård Group AB , org.nr 556757-7597

Rapport om årsredovisningen  

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Lyckegård 
Group AB för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av Lyckegård Group AB s finansiella 
ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Lyckegård Group AB 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rätt-
visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk-
ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets för-
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort-
satt 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 

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

 

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

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag, utformar och utför gransknings-
åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig-
heter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi-
teten i den interna kontrollen. 

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

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års-
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalan-
det om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten.  

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de under-
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat. 

Assently: 1ef82ff07c2614fd7e4279bffcf3315ffa79f1f5763cd9540ebe7109220dd6ce9d7dff2ae27ba5575b0109757a4fb942d880c16258950830b867f4ac2182544d



  2 (2) 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för Lyckegård Group AB för räkenskapsåret 2020-01-01 
- 2020-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Lyckegård Group AB 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner 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 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
bolagets 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 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 styrel-
sens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åt-
gärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full-
göras i överensstämmelse med lag och för att medels-
förvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

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

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

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

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

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

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

 

Karlskrona den          2021  

Ernst & Young AB   

 

Anders Håkansson  
Auktoriserad revisor  
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