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ARSREDOVISNING
för
Gothia Redskap & Ekoväxt Aktiebolag
Org.nr. 556 I 36-8035

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31

Undertecknad styrelseledamot i Gothia Redskap & Ekoväxt Aktiebolag intygar, att resultaträkningen och balansräkningen i
årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 11 juni 202 I.
Stämman bes löt ti llika godkänna styrelsens förs lag till vinstdispos ition.
Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med origi nalen.

Motala 2021-06-30
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Christian Bjärntoft

Gothia Redskap & Ekoväxt Aktiebolag
Org.nr. 556136-8035

FÖRVALTNINGSBERÅTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor) SEK.

Verksamheten
Företagets verksamhet är mekanisk verkstad med tillverkning av hjullyftar och utveckling och tillverkning av jordbcarbetningsredskap
(System Cameleon) för ekologisk växtodling,
Företagets säte är Motala.

Flerårsjämförelse•
Beloppen 1 Flerårsjämförelse visas i KSEK
Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster
Res. i % av nettoomsättningen
Balansomslutning
Soliditet (%)
Avkastning på eget kapital(%)
Avkastning på totalt kapital(%)
Kassalikviditet (%)

2020

2019

2018

2017

2016

18 767
651
3
17 044
55
7
5
72

23 820
1 663

22 856
-663
-3
23 399
33
-8
-2
54

29 391
6 038
20
23 390
36
71
27
263

14 213
-5 860

7
16 862
53
19

Il
28

-41
21 627
16
-170
-26
74

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Ågarförhållanden
Lars Askling ägde samtliga 1 000 aktier t.o.m, 2021-03-15, då aktierna såldes till Lyckegård Group AB, org nr 556757-7597 med säte
i Karlskrona.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året har renodlingen av verksamheten, utveckling, tillverkning och försäljning av System Cameleon slutförts.
Det har även skett uppstart av kontakter med framtida samarbetspartner.
Coronapandemin har haft en negativ effekt för företaget, med lägre efterfrågan på System Cameleon under våren. Stöd för
korttidsarbete med anledning av coronapandemin har erhållits för perioden 2020-04-14 - 2020-12-31 med 1039000 kronor,

Förändringar i eget kapital

Belopp vid årets ingång
Resultatdisp. enl. beslut av
årsstämma:
Årets vinst
Belopp vid årets utgång

Aktiekapital
100 000

Övrigt bundet
eget kapital
20000

100 000

20000

Resultatdisposition
Förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstärnrnans förfogande står
balanserad vinst

8 764 276
510 096
9 274 372

årets vinst
Styrelsen föreslår att

i ny räkning överföres

9 274 372
9 274 372

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter,

Slda2avl0

Övrigt fritt
eget kapital
7 461 615

Årets
resultat
I 302 661

Summa fritt
eget kapital
8 764 276

I 302 661

-1302661
510 096

0
510 096

8 764 276

510 096

9 274 372

Gothia Redskap & Ekoväxt Aktiebolag
Org.nr. 556136-8035

2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

18 767 451

23 820 137

-1 829 596
1 197 668
18 135 523

749 464
801 115
25 370 716

-7 082 339
-3 062 859
-6 301 666

-11 802 336
-3 339 800
-7 325 587

-715 082
-107 508
-17 269 454

-1 025 090
-11 383
-23 504 196

866 069

1 866 520

-7 639
-207 486
-215 125

-945
-202 187
-203 132

Resultat efter finansiella poster

650 944

1 663 388

Resultat före skatt

650 944

1 663 388

-140 848

-360 727

510096

1302 661

RESULTATRÄKNING
Not
Rörelsens intäkter m,m.
NettOomsättning

2

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och
pågående arbete för annans räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

3

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat

Årets resultat
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BALANSRÄKNING

2020-12-31

2019-12-31

Not
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
arbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande
rättigheter

4
688 142

1 039 954

174 707
862 849

204 238
1 244 192

0
145 061
145 061

0
857 684
857 684

1 007 910

2 101 876

566 526
10 793 644
11360170

1 160 237
12 029 529
13 189 766

1 666 977
217 839
14 787
1899603

534 888
1 020 687
-1
1 555 574

2 776 602
2 776 602

14 808
14 808

Summa omsättningstillgångar

16 036 375

14 760 148

SUMMA TILLGÅNGAR

17 044 285

16 862 024

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer

5

6
7

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager DLm.
Råvaror och förnödenheter
Varor under tillverkning
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbctalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

11

Sida 4 av 10

Gothia Redskap & Ekoväxt Aktiebolag
Org.nr. 556136-8035

BALANSRÄKNING

2020-12-31

2019-12-31

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
100 000
20000
120000

100 000
20000
120 000

Balanserat resultat
Årets resultat

8 764 276
510 096
9 274 372

7 461 615
I 302 661
8 764 276

Summa eget kapital

9 394 372

8 884 276

0
0
I 192 290
I 192 290

551 738
213 850
2 216 413
2 982 001

4 000 000
1181344
224 045
238 893
813 341
6 457 623

2 098 700
1 109 415
331 064
461 338
995 230
4 995 747

17 044 285

16 862 024

Aktiekapital
Reservfond

8

Fritt eget kapital

Långfristiga skulder

9, 10

Checkräkningskredit
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

10

Skulder till kreditinstitut

Leverantörsskulder
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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NOTER
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012: I Årsredovisning och
konccmredovisning.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan,

Intäkts redovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför
inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för
lämnade rabatter.
Varuförsäljning
Försäljning av varor redovisas när företaget till köparen har överfört de väsentliga risker och fönnåner som är förknippade
med ägandet, nonnalt när kunden har varorna i sin besittning.
Intäkter från försäljning av varor som inte har några betydande serviceförpliktelser redovisas vid levereras.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar, Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av.
Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag, Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Antal år
25
10-20
4-10

Byggnader
Markanläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

Immateriella anliiggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden
omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas årligen. Följande nyttjandeperioder
tillämpas:
Antal år
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Koncessioner, patent, 1icenser, varumärken samt liknande rättigheter

5
6,67

Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och nettoförsäljningsvärde.
Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn
har tagits till inkurans.
Råvaror samt hel- och halvfabrikat har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och
beräknat nettoförsäljningsvärde. I anskaffningsvärdet för egentillverkade halv- och helfabrikat har direkta och indirekta
tillverkningskostnader ökat anskaffningsvärdet.

Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

UPPLYSNINGAR TILLENSKILDAPOSTER
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NOTER
Not 2

Exceptionella intäkter

2020

2019

I 039 000

0
0

Exceptionella intäkter ingår med följande belopp i nedanstående poster;
Övriga rörelseintäkter

I 039 QOO
I posten Övriga rörelseintäkter ingår stöd för korttidsarbete med anledning av coronapandemin för perioden 2020-04-14 2020-12-31 med I 039 000 kronor.

Not 3

Medelantal anställda

2020

2019

12,00

12,00

2020-12-31

2019-12-31

2 255 743
124 171
2 379 914
-1215789
-475 983
-1 691 772
688 142

I 693 378
562 365
2 255 743
-764 641
-451148
-1 215 789
I 039 954

2020-12-31

2019-12-31

879 776
37 545
917 321
-675 538
-67 076
-742 614
174 707

846 207
33 569
879 776
-603 605
-71 933
-675 538.
204 238

2020-12-31

2019-12-31

0
0
0
0
87 852
-87 852
0
0

5081381
-5081381
0
-1 865 685
1 865 685
0
0
0

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en nonnal arbetstid.
Medelantal anställda har varit

Not 4

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och
liknande arbeten
Ingående anskaffningsvärde
Internt utvecklade tillgångar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 5

Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m.
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 6

Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
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NOTER
Not 7

Not 8

Inventarier, verktyg och installationer

2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärdcn
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

10 558 807
0
-782 910

13 107 384
31 300
-2 754 472
174 595
10 558 807
-11 283 947
2 259 340
-174 507
-502 009
-9 701 123
857 684

0
9 775 897
-9 701 123
154 458
0
-84 171
-9 630 836
145 061

Upplysningar om aktiekapital
Antal aktier
Antal/värde vid årets ingång
Antal/värde vid årets utgång

I 000
I 000

Kvotvärde per
aktie
100,00
100,00

Not9

Långfristiga skulder

2020-12-31

2019-12-31

Not 10

Amortering efter 5 år
Skulder som avser flera poster

1192290
2020-12-31

2 216 413
2019-12-31

Företagets banklån om 4 000 000 kronor (2 864 288 kronor) redovisas under följande poster i balansräkningen,

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

0

765 588

4 000 000

2 098 700

2020-12-31

2019-12-31

3 000 000

3 000 000

2020-12-31

2019-12-31

7 100 000

7100000

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Not 11

Checkräkningskredit
Beviljad checkräkningskredit uppgår till:

Not 12

Ställda säkerheter
Företagsinteckningar

Not 13

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Förhandlingar med Lyckegård Group AB om försäljning av Gothia Redskap & Ekoväxt Aktiebolag har slutförts. Fr.o.m.
2021-03-15 är Gothia Redskap & Ekoväxt Aktiebolag ett dotterbolag till Lyckegård Group AB,
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NOTER
Not 14

Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital
Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning
Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder
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Motala

Christian Bjärntoft
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den

Torgny Nilsson

Auktoriserad revisor FAR
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Gothia Redskap & Ekoväxt Aktiebolag
Org.nr. 556136-8035
Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Gothia Redskap & Ekoväxt Aktiebolag för år 2020.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Gothia Redskap & Ekoväxt Aktiebolags finansiella
ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

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 Gothia Redskap & Ekoväxt Aktiebolag 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 ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen 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.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
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• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för
mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men
inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.
Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uUalandet om årsredovisningen. Mina 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 jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver nrin revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Gothia Redskap & Ekoväxt Aktiebolag för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund for 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 Gothia Redskap & Ekoväxt Aktiebolag
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort nritt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för nrina
uttalanden.

Styrelsens 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 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 ekononriska situation och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekononriska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed nritt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
• på nå:got 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
nritt 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.
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Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har
en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Norrköping den 28 maj 2021

Torgny Nilsson
Auktoriserad revisor FAR
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