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OM BOLAGET 
VERKSAMHETSBESKRIVNING

Bolaget kombinerar djup specialistkunskap med 
egenutvecklade patenterade och proaktiva lösningar  
för en växande världsmarknad. Till skillnad från vanligt  
förekommande reaktiva vägglusprodukter som insektsgifter 
presenterar bolaget ett proaktivt värdeerbjudande som 
skyddar och hjälper såväl innan som efter vägglusproblem. 
Bolagets affärsmodell har utvecklats från försäljning till ett 
fåtal kunder på en begränsad geografisk marknad till att  
idag omfatta både horisontell och vertikal försäljning på  
fler geografiska marknader samt nya kundsegment genom 
internationella samarbetspartners. 

Nattaro Labs är ett bioteknikföretag verksamt vid Medicon 
Village i Lund. Företagets affärsidé bygger på unik forskning  
om vägglöss genomförd hos Feromongruppen vid Lunds  
universitet. I nära samarbete med saneringsbranschen,  
utvecklar, marknadsför och säljer företaget egenutvecklade 
produkter för en bevisat effektiv och långsiktigt hållbar  
bekämpning. Nattaros affärsidé är att möjliggöra tidig 
upptäckt och tillhandahålla förebyggande skydd för att 
minska kostnader och ge “nattaro” till alla de som  
riskerar att utsättas för angrepp av vägglöss.  
 

Affärsmodellen	bygger	på	en	
partnerstrategi för kostnads-
effektiv	och	snabb	internationell	
tillväxt genom att dra nytta av den hävstång som 
utvalda samarbetspartners befintliga marknader, 
nätverk, försäljningskanaler och kunder tillhandahåller. 
Inom saneringsbranschen sker försäljningen via multi-
nationella distributörer, men också via saneringsbolag 
som genom sina avtal når ut till hotell, försäkringsbolag, 
bostadsbolag m fl. Internetbaserade återförsäljare 
säljer konsumentanpassade förpackningar, andra 
återförsäljare bearbetar kryssningsindustrin och 
Bolaget har även samarbetspartners som säljer golv- 
lister med Nattaro Safe till fastighets- och bygg-
branschen. Även kunder med egna produkter och 
fällor fungerar som samarbetspartners då dessa via 
leverantörs- eller licensavtal vill kunna använda Nattaro 
Labs unika doftbete i sina vägglusfällor.



Till skillnad från majoriteten av befintliga 
bekämpningsprodukter som används när  
ett angrepp redan är ett faktum, fungerar 
Nattaros produkter förebyggande och  
kunderna kan arbeta proaktivt med  
produkterna. Detta breddar kundbasen 
från drabbade till att omfatta alla som  
vill skydda sig eller sin verksamhet mot 
vägglöss såsom priva t personer, student
bostadsföretag, besöksnäringen på land 
och till havs samt de professionella  
saneringsföretagen. 

OM BOLAGET  

ERBJUDANDET ”PEACE OF MIND”

Bolagets primära 
fokus är att 

erbjuda Natt(a)ro 
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SAFE:  

Nattaro Labs första produkt är den 

patenterade vägglustejpen, Nattaro 

SafeTM, som används som förebygg

ande skydd och för en kontinuerlig 

bekämpning av vägglöss. Nattaro Safe  

som kommer på rulle 

består av en vikt 

papperskon

struktion med 

självhäftande 

baksida och 

en insida 

täckt av ett 

tunt lager med 

det aktiva ämnet 

kiselgur. Kiselgur är  

ett naturmedel som absorberar 

vägg lusens skyddande vaxlager,  

vilket resulterar i att samtliga vägglöss 

som kommit i kontakt med ämnet dör 

av uttorkning. Vägglöss kan inte utveck

la motståndskraft mot kiselgur, vilket är 

en stor fördel jämfört med kemiska 

bekämpningsmedel mot vilka vägglös

sen i hög utsträckning utvecklat 

resistens. 
 

En utveckling av produktkonceptet där 

Nattaro Safe monteras på insidan av 

golvlister, trösklar och dörrfoder har 

öppnat upp för fastighetsägare, till 

exempel studentbostadsföretag och 

bostadsbolag i allmännyttan, som ett 

växande segment med stor potential.

ÖVRIGT:  

Nattaro Labs erbjuder även konsult

tjänster, utbildning, rådgivning och 

utvecklingssamarbeten. 

Det är möjligt för kunder med egna 

produkter och fällor att via leverantörs 

eller licensavtal använda Nattaro Labs 

unika och patenterade doftbete i sina 

vägglusfällor. 

Bolaget har i nära samarbete med en  

av världens ledande sängtillverkare, 

Hilding Anders, utvecklat ett komplett 

sortiment av madrasskydd av hög 

kvalitet – Bed Bug Protector. Produkten 

används vid pågående vägglusangrepp 

för att ”kapsla in” sängen så att den 

boende kan sova kvar i sin säng utan 

rädsla. Flera kunder, inte minst i 

besöks näringen, väljer också att 

montera dessa madrasskydd på helt 

nya sängar för att skydda dem från att 

förstöras vid angrepp samt att  

madrasskyddets utformning gör  

en inspektion av sängen betydligt  

snabbare. 

 

SCOUT:  
Nattaro ScoutTM, som bygger på 

mångårig forskning i vägglusens 

kemiska ekologi, är en aktiv detek

tionsfälla för att fånga vägglöss när 

angreppet precis startat eller i förebyg

gande syfte. I jämförande tester med 

två andra aktiva detektionsfällor var 

resultaten för Nattaro Scout överlägs

na jämfört med de befintliga konkur

renternas fällor. Produkten består av 

en mekanisk fälla tillverkad av biolo

giskt nedbrytbart, miljövänligt och 

återanvändbart material. Vägglössen 

kan klättra in i fällan men inte ta sig 

upp ur fångstkoppen. Samtliga stadier 

av vägglusen attraheras av det unika 

patenterade doftbetet, som ska bytas 

ut mot ett nytt efter en månad om  

man vill åstadkomma en kontinuerlig 

övervakning över en längre period, 

exempelvis i ett hotellrum.
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TOLV MÅNADER  20210101 – 20211231

• Bolagets intäkter uppgick till 6 560 (4 970) TSEK, vilket innebar 
 en ökning med 32% i jämförelse med föregående år.

• Bolagets omsättning uppgick till 3 181 (4 018) TSEK, vilket innebar  
 en minskning med 21% i jämförelse med föregående år.

• Bolagets resultat efter skatt uppgick till -6 568 (-9 518) TSEK

• Resultat per aktie* för Bolaget uppgick till -1,20 (-21,65) SEK före  
 utspädning, -1,20 (-21,65) SEK efter utspädning.

• Bolagets soliditet uppgick till 78% (35%).

• Bruttovinst 74% (72 %).

SAMMANFATTNING AV 2021

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET  

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Per 2021-12-31 uppgick totalt antal aktier till 8 169 026.

Verksamhetsåret 2021 har karakteriserats av arbetet 
med att rusta Bolaget inför kommande internatio-
nalisering. Fortsatt påverkan av Covid-19 har dämpat 
försäljningen utanför hemmamarknaden. Noteringen 
på Spotlight Stock Market i december och den 
övertecknade noteringsemissionen har skapat en 
finansiell plattform för en satsning på ökad interna-
tionell tillväxt. 

Finansiellt genomfördes även en nyemission i juli 
månad om totalt 7 797 288 SEK genom kontant 
nyemission samt kvittning av lån med konverterings-
rätt. Denna följdes av en aktiesplit 10:1 i augusti 
månad. Under fjärde kvartalet biföll förvaltningsrätten 
Bolagets överklagande av Tillväxtverkets återkrav av 
utbetalt stöd för korttidspermittering, vilket medförde 

en återföring av tidigare avsättning om 1 049 000 SEK. 
Noteringsemissionen i december uppgick till  
17 936 982 SEK före emissionskostnader. 

Under året anlitades Andreas Olsson, fd COO för 
saneringsbolaget Nomor, som försäljningsansvarig i 
Nordamerika. Ytterligare kunskap och erfarenhet från 
saneringsbranschen tillfördes då Per Wernerson, fd 
regionchef Anticimex, valdes in i styrelsen. 

Internationellt beviljades Europapatent för en ny 
vägglusfälla och ett distributionsavtal för Ryssland 
signerades innan årsskiftet. Patentportföljen stärktes 
med USA-patentet för Bolagets doftbete samt ett 
USA-patent för Nattaro Safe. Bolaget beslöt i december 
att bilda ett dotterbolag i USA under 2022.
 



7

VD HAR ORDET
Det är med framtidstro som vi summerar 
det gångna året och ser fram emot 2022 
och allt som kommer att hända. Även om 
pandemiåret som gick var en prövning för 
Nattaro Labs, liksom för hela samhället, 
rör vi oss ständigt framåt. 

Lund 23 maj 2022

Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB

I enlighet med vår plan att lägga kraft på kapital-
anskaffning under 2021, genomförde vi under hösten 
vår noteringsemission på Spotlight Stock Market – med 
fantastiskt resultat. Noteringen i december lockade över 
1000 investerare och övertecknades med 137%. Det 
stora antalet investerare stärker oss i tron att vi på 
Spotlight Stock Market har möjlighet att leverera 
långsiktigt värde åt aktieägarna. Den lyckade noterings-
emissionen innebär att vi får bättre förutsättningar att 
möta marknadens efterfrågan och ta tillvara på nya 
möjligheter, och därmed genomföra och lyckas med  
vår strategi. Kapitaltillskottet möjliggör investeringar i 
internationell försäljningstillväxt med satsningar på 
Nordamerika och ökad aktivitet i Europa. 

Nattaro har idag en robust patent- och produkt-
portfölj som visar på vår forskning och våra unika 
lösningar, vilket skapar trygghet för våra kunder och 
samarbetspartners. Under 2021 beviljades patent såväl 
i USA som Europa och Asien. Idag har vi patent på 
Nattaro Safe, samt för doftbetet som används i Nattaro 
Scout, i flertalet strategiskt viktiga länder. Dessutom  
har vi under året erhållit Europapatent för en ny typ av 
vägglusfälla. Vår patent- och produktprotfölj saknar 
jämförbara konkurrenter och är inte bara en viktig 
långsiktig försäkring för att hålla undan konkurrenter, 
utan bidrar också till vår relevans som expert och 
leverantör, vilket lägger grunden för framtida licensaffärer. 

Som ett led i satsningen på marknaden i 
Nordamerika beslutade Nattaro Labs styrelse i 
december att starta dotterbolag i USA. Bolagsbild-
ningen genomfördes under första kvartalet 2022 under 
ledning av Andreas Olsson, VP Sales Nordamerika, på 
plats i Alpharetta, Georgia. Andreas Olsson var tidigare 

delägare och COO på skadedjursbolaget Nomor och har 
lång erfarenhet från såväl skadedjursbranschen som från 
internationell hotellverksamhet. Vi är väldigt glada att ha 
Andreas ombord och vi delar en stark tro på en positiv 
utveckling i USA. 

I Europa har vår ansökan om unionsgodkännande 
av produkten Nattaro Safe efter drygt tre års väntan 
äntligen fått klartecken i ansökningslandet Belgien. 
Dessutom har vi säkrat upp tillgången till det aktiva 
ämnet i produkten, kiselgur, genom ett tioårigt avtal 
med tyska bolaget Biofa GmbH. Nu går vi vidare med 
de nationella registreringarna av Nattaro Safe för en 
lansering i fler europeiska länder. 

När pandemin successivt går in i en ny fas leder 
det till ett ökat resande och hotellboende, vilket innebär 
att även vägglössen rör på sig och kan angripa nya 
platser och utrymmen. I en amerikansk undersökning 
tror 52% av saneringsbolagen på ökade intäkter från 
uppdrag orsakade av vägglöss under det kommande året. 

Nattaro Labs står idag rustade, både erfarenhets-
mässigt och ekonomiskt, för att med full kraft fortsätta 
bolagets expansion i linje med vår vision att bekämpa 
problemet med vägglöss - på global nivå.



8

AKTIEN
Nattaro Labs aktie är listad på Spotlight Stock Market 
under tickern ”NATTA”. Det totala antalet aktier vid 
räkenskapsårets början, 2021-01-01, uppgick till 445 094. 
En split 10:1 genomfördes i augusti 2021. Vid räkenskaps-
årets slut, 2021-12-31, uppgick antalet aktier till 8 169 026. 
Föregående räkenskapsår uppgick antalet aktier 
2020-01-01 till 422 897 samt 2020-12-31 till 445 094. 

TECKNINGSOPTIONER
Vid noteringsemissionen i kvartal fyra 2021 emitterades 
tillsammans med aktierna 2 571 426 teckningsoptioner 
(TO1). Handeln i Nattaro Labs teckningsoptioner  
”NATTA TO 1” började den 23 december 2021. 

Det krävs två (2) teckningsoptioner NATTA TO 1 för att 
teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen för en ny aktie 
är 9 SEK och teckningsperioden löper mellan den 
10 januari 2023 och den 21 januari 2023. 
 

AKTIEN OCH ÄGARBILD

NAMN ANDEL RÖSTER OCH KAPITAL

ALMI 11,97 %

Arctic Seals AB 7,38 % 

Polynom Investment AB (Publ) 7,04 % 

Carl-Magnus Hansson 5,88 % 

Johan Qviberg 4,03 % 

Svante Paulsson 4,03 % 

Anders Nilsson 4,01 % 

Carl-Johan Gustafson 3,55 % 

I Love Lund AB (publ) 3,30 % 

Daniel Röme 3,20 % 

Övriga aktieägare 45,61%

Totalt 100%

STÖRSTA AKTIEÄGARE 
PER 31 DECEMBER 2021
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
ÅRSREDOVISNINGEN ÄR UPPRÄTTAD I TSEK. 

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning  
för räkenskapsåret 20210101-20211231.

INFORMATION OM VERKSAMHETEN
Nattaro Labs är ett bioteknikföretag verksamt vid Medicon 
Village i Lund. Företagets affärsidé bygger på unik forskning 
om vägglöss genomförd hos Feromongruppen vid Lunds 
universitet. I nära samarbete med saneringsbranschen, 
utvecklar, marknadsför och säljer företaget egenutvecklade 
produkter för en bevisat effektiv och långsiktigt hållbar 
bekämpning. Nattaros affärsidé är att möjliggöra tidig 
upptäckt och tillhandahålla förebyggande skydd för att 
minska kostnader och ge “natt(a)ro” till alla de som riskerar 
att utsättas för angrepp av vägglöss. 

Bolaget kombinerar djup specialistkunskap med egen-
utvecklade patenterade och proaktiva lösningar för en 
växande världsmarknad. Till skillnad från vanligt före-
kommande reaktiva vägglusprodukter som insektsgifter 
presenterar bolaget ett proaktivt värdeerbjudande som 
skyddar och hjälper såväl innan som efter vägglusproblem. 

  
	 Bolagets	erbjudande	består	i	dagsläget	av:

• Nattaro Scout, ett patenterat doftbete som tillsammans  
 med mönsterskyddad fälla används för att upptäcka   
 vägglusangrepp samt för att verifiera framgången i utförd  
 sanering. Produkten kan också användas för kontinuerlig  
 övervakning i riskutsatta miljöer. Doftbetet kan också   
 erbjudas till andra tillverkare av fällor i nuvarande eller   
 modifierad form. 

• Nattaro Safe, en patenterad uppfinning med vilken   
 kunderna kan förebygga vägglusangrepp i riskutsatta   
 miljöer. Produkten är en vägglustejp med naturprodukten  
 kiselgur och används även som komplement vid konven- 
 tionella saneringar mot vägglöss.

• Nattaro Safe färdigmonterad på golvsockel till fastighets - 
 ägare som vill minska risken för spridning av vägglöss i   
 fastigheter.

• Vägglussäkra madrasskydd utvecklade för skandinaviska  
 sängar tillsammans med en av världens största sängtill- 
 verkare.

• Utbildning och konsulthjälp samt specialutvecklade   
 produkter med vägglusdoft, som används vid upplärning  
 av sökhundar. 

Affärsmodellen bygger på en partnerstrategi för kostnads- 
effektiv och snabb internationell tillväxt genom att dra nytta 
av den hävstång som utvalda samarbetspartners befintliga 
marknader, nätverk, försäljningskanaler och kunder 
tillhandahåller. Inom saneringsbranschen sker försäljningen 
via multinationella distributörer, men också via sanerings-
bolag som genom sina avtal når ut till hotell, försäkrings-
bolag, bostadsbolag m fl. Internetbaserade återförsäljare 
säljer konsumentanpassade förpackningar, andra återför-
säljare bearbetar kryssningsindustrin och Bolaget har även 
samarbetspartners som säljer golvlister med Nattaro Safe 
till fastighets- och byggbranschen. Även kunder med egna 
produkter och fällor fungerar som samarbetspartners då 
dessa via leverantörs- eller licensavtal vill kunna använda 
Nattaro Labs unika doftbete i sina vägglusfällor.

OMSÄTTNING
Bolagets totala intäkter helåret 2021 uppgick gick till  
6 560 (4 970) TSEK, vilket innebar en ökning med 32%  
i jämförelse med samma period föregående år. Intäkten 
påverkades positivt av ett positivt utfall i förvaltningsrätten 
avseende återkravet av stöd för korttidsarbete från 
Tillväxtverket. Avsättningen som gjorts föregående år  
har återförts i kvartal fyra.

Bolagets omsättning helåret 2021 uppgick till  
3 181 (4 018) TSEK, vilket innebar en minskning 21% i 
jämförelse med samma period föregående år. Omsätt-
ningen påverkades av Covid-19, som haft negativa effekter 
på den internationella försäljningen.

NATTARO LABS AB (PUBL)
5568468465



Verksamhetsåret 2021 har karakteriserats av arbetet 
med att rusta Bolaget inför kommande internationali-
sering. Fortsatt påverkan av Covid-19 har dämpat 
försäljningen utanför hemmamarknaden. Noteringen 
på Spotlight Stock Market i december och den 
övertecknade noteringsemissionen har skapat en 
finansiell plattform för en satsning på ökad interna-
tionell tillväxt. 

Finansiellt genomfördes även en nyemission i juli 
månad om totalt 7 797 288 SEK genom kontant 
nyemission samt kvittning av lån med konverterings-
rätt. Denna följdes av en aktiesplit 10:1 i augusti 
månad. Under fjärde kvartalet biföll förvaltningsrätten 
Bolagets överklagande av Tillväxtverkets återkrav av 
utbetalt stöd för korttidspermittering, vilket medförde 

en återföring av tidigare avsättning om 1 049 000 SEK. 
Noteringsemissionen i december uppgick till  
17 936 982 SEK före emissionskostnader. 

Under året anlitades Andreas Olsson, fd COO för 
saneringsbolaget Nomor, som försäljningsansvarig i 
Nordamerika. Ytterligare kunskap och erfarenhet från 
saneringsbranschen tillfördes då Per Wernerson, fd 
regionchef Anticimex, valdes in i styrelsen. 

Europapatent beviljades för en ny vägglusfälla och 
ett distributionsavtal för Ryssland signerades innan 
årsskiftet. Patentportföljen stärktes med USA-patentet 
för Bolagets doftbete samt ett USA-patent för Nattaro 
Safe. Bolaget beslöt i december att bilda ett dotterbolag 
i USA under 2022.
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RESULTAT
Bolagets resultat för helåret 2021 efter skatt uppgick till  
-6 568 (-9 518) TSEK. Resultatet för kvartal fyra har 
belastats med kostnader av engångskaraktär avseende 

FLERÅRSJÄMFÖRELSE*

Nettoomsättning 3 181 4 018 3 618 3 238 2 023 
Res. efter finansiella poster -6 678 -5 889 -5 503 -5 495 -3 547 
Balansomslutning 29 174 14 581 16 517 14 157 12 385 
Soliditet (%) 78,03 35,10 71,80 68,20 69,00 

*Definitioner av nyckeltal, se noter 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

noteringsprocessen på Spotlight Stock Market. Resultat 
per aktie för helåret 2021 uppgick till -1,20 (-21,65) SEK. 
Företagets säte är Lund.

NATTARO LABS AB (PUBL)
5568468465

 2021 2020 2019 2018  2017
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 AKTIE    FOND FÖR ÖVERKURS  BALANSERAT  ÅRETS TOTALT  
 KAPITAL  UTV.UTGIFTER  FOND  RESULTAT  RESULTAT

Belopp vid årets ingång 445 4 884 34 161 -24 849 -9 518 5 123
Nyemission  326  22 331   22 657
Kvittningsemission 46  3 094   3 140
Emissionskostnader   -1 586   -1 586
Disposition enligt beslut  
av årets årsstämma    -9 518 9 518 0
Aktivering av utv. Utgifter  1 256  -1 256  0
Omklassificering patent  2 963  -2 963  
Återf. Aktiv utv. Utgifter  -705  705  0
Årets resultat     -6 568 -6 568
Belopp	vid	årets	utgång	 817	 8	398	 58	000	 -37	881	 -6	568	 22	766
      
Resultatdisposition (kronor)      
Förslag till vinstdisposition      
Till årsstämmans förfogande står      
balanserat resultat    -37 881 025  
fri överkursfond    58 000 326  
årets förlust    -6 568 098  
    
    13 551 203  
Styrelsen föreslår att       
i ny räkning överföres    13 551 203  
    
    13 551 203  
      
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande    
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.      

      
      

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
(TSEK)

NATTARO LABS AB (PUBL)
5568468465
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RESULTATRÄKNING  

 

20210101   20200101 
20211231   20201231

Rörelsens intäkter mm   
Nettoomsättning 3 181 4 018
Aktiverat arbete för egen räkning 1 947 926
Övriga rörelseintäkter 1 432 26
Summa intäkter 6 560 4 970   
Rörelsens kostnader   
Råvaror och förnödenheter mm 0 77
Handelsvaror -820 -1 183
Övriga externa kostnader -4 884 -2 313
Personalkostnader                                                         3 -6 039 -5 991
Rörelseresultat före avskrivningar                             -5 183 -4 440 
   
Avskrivningar och nedskrivningar   
Avskrivningar -1 154 -1 141 
Rörelseresultat efter avskrivningar -6 337 -5 580 

Övriga rörelsekostnader mm -12 -64 
 
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader -6 349 -5 644 
  
Resultat från finansiella investeringar   
Räntekostnader och liknande resultatposter -329 -244 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -6 678 -5 889   
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -6 678 -5 889   
Resultat före skatt -6 678 -5 889   
Skatter   
Årets skatt 110 -3 629   
Årets	resultat	 -6	568	 -9	518	
  
   
   

NATTARO LABS AB (PUBL)
5568468465
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BALANSRÄKNING
 20211231  20201231 

   
Tillgångar	 	
Anläggningstillgångar
Immateriella	anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten            
och liknande arbeten                                                   4  8 880  5 731
Koncessioner, patent, licenser,  
varumärken samt liknande rättigheter                        5 15 2 192 
S:a	Immateriella	anläggningstillgångar	 8	895	 7	923	
   
Materiella	anläggningstillgångar	 	 	
Maskiner och andra tekniska anläggningar                6 325 426 
Inventarier, verktyg och installationer                         7 28 71 
S:a	Materiella	anläggningstillgångar	 353	 498	
   
Finansiella	anläggningstillgångar	 	 	
Uppskjuten skattefordran                                             8 1 607 1 498 
S:a	Finansiella	anläggningstillgångar	 1	607	 1	498	
   
S:a	Anläggningstillgångar	 10	855	 9	918	
   
Omsättningstillgångar	 	 	
Varulager mm   
Färdiga varor och handelsvaror 655 388 
S:a	Varulager	mm	 655	 388	
   
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar 315 391 
Aktuella skattefordringar 0 38 
Övriga fordringar 924 147 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 390 395 
S:a	Kortfristiga	fordringar	 1	629	 970	
   
Kassa och bank   
Kassa och bank 16 035 3 305 
S:a	Kassa	och	bank	 16	035	 3	305	
   
S:a	Omsättningstillgångar	 18	319	 4	663	
   
SUMMA	TILLGÅNGAR	 29	174	 14	581	

   
   
   

NATTARO LABS AB (PUBL)
5568468465
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BALANSRÄKNING FORTS
 20211231  20201231 

   
Eget kapital, avsättningar och skulder   

Eget kapital   
Bundet eget kapital   
Aktiekapital 817 445 
Fond för utvecklingsutgifter 8 398 4 884 
S:a	Bundet	eget	kapital	 9	215	 5	329	
   
Fritt eget kapital   
Överkursfond 58 000 34 161 
Balanserat resultat -37 881 -24 849 
Årets resultat -6 568 -9 518 
S:a	Fritt	eget	kapital	 13	551	 -206	
   
S:a	Eget	kapital	 22	766	 5	123	
   
Avsättningar                                                                      9   
Övriga avsättningar 0 1 049 
S:a	Avsättningar	 0	 1	049	
   
Långfristiga	skulder																																																								10  
Övriga skulder till kreditinstitut                                         1 753 2 653 
S:a	Långfristiga	skulder	 1	753	 2	653	
   
Kortfristiga skulder   
Övriga skulder till kreditinstitut 900 945 
Förskott från kunder 0 0 
Leverantörsskulder 856 356 
Skatteskulder 33 0 
Övriga Skulder 1 413 3 241 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 453 1 214 
S:a	Kortfristiga	skulder	 4	655	 5	756	
   
S:A	EGET	KAPITAL,	AVSÄTTNINGAR	OCH	SKULDER	 29	174	 14	581	
   

NATTARO LABS AB (PUBL)
5568468465

BALANSRAPPORT (TSEK)
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KASSAFLÖDESANALYS

   JANDEC JANDEC
   2021 2020

Den löpande verksamheten   
Rörelseresultat före finansiell poster -6 349 -5 644
Justering avskrivningar 1 154 1 141
Justering för övriga poster som inte ingår  
i kassaflödet, mm -1 049 1 049
Erlagt ränta -329 -244
Betald inkomstskatt  0
Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten	 
före förändring av rörelsekapital -6 573 -3 699
   
Förändringar av rörelsekapital   
Minskning(+)/ökning (-) av  
varulager/pågående arbeten -267 -77
Minskning(+)/ökning (-) av kundfordringar 76 153
Minskning(+)/ökning (-) av fordringar -735 -49
Minskning(-)/ökning (+) av leverantörsskulder 500 -58

Minskning(-)/ökning (+) av kortfristiga skulder 1 538 3 245
   
Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten	 -5	461	 -485
Investeringsverksamheten   
Investeringar i immateriella tillgångar -1 982 -1 803
Kassaflöde	från	investeringsverksamheten	 -1	982	 -1	803
   
Finansieringsverksamheten   
Nyemission 21 072 2 775
Upptagna långfristiga lån 0 1 000
Amortering långfristiga lån -900 -429
Kassaflöde	från	finansieringsverksamheten	 20	173	 3	346
   
Förändring av likvida medel 12 729 1 058
Likvida medel vid periodens början 3 305 2 247
Likvida medel vid periodens slut 16 035 3 305
   
 
   
 

NATTARO LABS AB (PUBL)
5568468465
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NOTER

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredo-
visningslagen och BFNAR 2012: I Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). 

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffnings-
värde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. 
Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har 
värderats till anskaffningsvärde om annat ej anges. 

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. 

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. 

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. 

PÅGÅENDE TJÄNSTEUPPDRAG 
Inkomster från uppdrag till fast pris redovisas som intäkt 
enligt uppdragens respektive färdigställandegrad, så 
kallad successiv vinstavräkning. Färdigställandegraden 
fastställs huvudsakligen genom att jämföra nedlagda 
uppdragsutgifter med totala uppdragsutgifter. 

Om det ekonomiska utfallet av ett uppdrag inte kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas en intäkt 
endast med ett belopp som motsvarar de uppkomna 
uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av 
beställaren. Om det är sannolikt att de totala uppdrags-
utgifterna kommer att överstiga den totala uppdrags-
inkomsten från ett uppdrag redovisas den befarade 
förlusten som en kostnad omgående i resultaträkningen. 

I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med de 
belopp som fakturerats beställaren under samma 
period. Om de fakturerade beloppen överstiger den 
redovisade intäkten utgör mellanskillnaden en skuld, 
vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad 
intäkt. Om intäkten överstiger de fakturerade beloppen 
utgör mellanskillnaden en fordran vilken redovisas som 
upparbetad men ej fakturerad intäkt.

MATERIELLA ANLÄGGNINGS 
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde 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 nyttjande- 
perioder tillämpas: 

Maskiner och andra tekniska 
anläggningar 

Inventarier, verktyg och installationer 

NOT 1. REDOVISNINGS OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Antal år

5

5

IMMATERIELLA  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
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. 

Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandeti-
den. Avskrivningstiden för internt upparbetade Immate-
riella anläggningstillgångar uppgår till fem år. Godkända 
patent har en giltighetstid på 10 år och därför är 
avskrivningstiden satt till 10 år för patenten. Registrerade 
varumärken har ett skydd på 10 år och därför är 
avskrivningstiden satt till 10 år för varumärken. 

NATTARO LABS AB (PUBL)
5568468465
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LEASING
Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilket 
de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade 
med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från 
leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal 
är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.

VARULAGER
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, 
beräknat enligt först-in-först-ut, och nettoförsäljnings-
värde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till 
försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljnings-
kostnad, varmed hänsyn har tagits till inkurans.
Varulagret är värderat till 97% av det samlade anskaff-
ningsvärdet.

INKOMSTSKATT
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underlig-
gande 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 balans-
dagen. 

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 anläggningstill-
gång 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.

AVSÄTTNINGAR
Avsättningar redovisas när det finns en legal eller 
informell förpliktelse till följd av en tidigare händelse,  
det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att 
krävas för att reglera förpliktelsen och beloppen kan 
uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Tidpunkten eller 
beloppet för utflödet kan fortfarande vara osäker. 

Avsättningar för omstruktureringar redovisas bara  
om en fastställd och utförlig omstruktureringsplan  
har utarbetats och införts, eller om företaget minst  
har offentliggjort planens huvuddrag till dem som  
berörs av den. Avsättningar redovisas inte för utgifter 
som hör samman med den framtida verksamheten. 

En avsättning redovisas till den bästa uppskattningen 
av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen på 
balansdagen. Avsättningar tas endast i anspråk för de 
utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för. 
Avsättningar diskonteras till sina nuvärden där pengars 
tidsvärde är väsentligt. 

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar 
som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga 
ersättningar utgörs av bland annat löner samt betald 
semester. 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
Bolaget har tillämpat BFNAR 2020:1 och redovisar 
intäkten i det räkenskapsår som stödet hänför sig till. 

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 anläggnings- 
tillgångar reducerar tillgångarnas anskaffnings-
värden och därmed det avskrivningsbara beloppet. 

I de fall ingen framtida prestation för att erhålla bidraget 
krävs, intäktsredovisas offentliga bidrag då villkoren  
för att erhålla bidraget är uppfyllda. Offentliga bidrag 
värderas till verkliga värdet av vad som erhållits eller 
kommer att erhållas. 

Offentliga bidrag redovisas som intäkt då den framtida 
prestationen som krävs för att erhålla bidraget utförts. 
I de fall bidraget erhålls innan prestationen utförts, 
redovisas bidraget som skuld i balansräkningen. 
Offentliga bidrag värderas till det verkliga värdet av  
vad som erhållits eller kommer att erhållas.

NATTARO LABS AB (PUBL)
5568468465
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NOT 2. UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisnings-
principer, baseras ofta på ledningens bedömningar, 
uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga 
vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar 
och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter 
och ett antal andra faktorer, som under rådande 
omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa 
används för att bedöma de redovisade värdena på 
tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt 
från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från 
dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar 
och antaganden ses över regelbundet. 

Företagsledningen gör också bedömningar och 
uppskattningar gällande möjligheten att utnyttja 
uppkomna underskottsavdrag som ligger till grund  
för den redovisade skattefordran. Bolaget upplever  
ett stort intresse för bolagets produkter på marknaden 
och planerar för en snabb expansion de kommade åren. 
En sådan expansion skulle också innebära att bolaget 
kan visa ett väsentligt positivt rörelseresultat och vinst 
att utnyttja den uppskjutna skattefordran mot.
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

NOT 3.  MEDELANTAL ANSTÄLLDA  2021  2020

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget 
betalda närvarotimmar relaterade till en normal 
arbetstid.

Medelantal anställda har varit 9,00   9,00

 
  
Ingående anskaffningsvärde  8 768  7 842
Årets aktiverade utgifter, intern utveckling  1 096  840
Årets aktiverade utgifter, inköp  850  86
Omklassificeringar  2 464 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  13 178  8 768
Ingående avskrivningar  -3 037  -2 165
Omklassificeringar  -295 0
Årets avskrivningar  -966  -872

Utgående ackumulerade avskrivningar  -4 298  -3 037
Utgående redovisat värde  8 880  5 731

Tillgångar anskaffade med offentligt bidrag
ingår med redovisat anskaffningsvärde  2 064  2 064

NOT 4.  BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECK
  LINGSARBETEN OCH LIKNANDE ARBETEN 20211231  20201231 
     

Under året har det skett en omklassificering av 
tidigare aktiverade patentkostnader från posten 
Patent till Utvecklingsutgifter under posten 
immateriella anläggningstillgångar. Patenten har en 
sådan nära koppling till det utvecklingsarbete som 

sker i bolaget att omklassificeringen bedöms 
ge en mer rättvisande bild. Motsvarande 
omföring har skett från balanserat resultat till 
fond för utvecklingsutgifter i Eget Kapital.

NOT 5.  KONCESSIONER, PATENT, LICENSER,  
  VARUMÄRKEN M.M.   20211231  20201231 

Ingående anskaffningsvärde  2 548  1 671
Försäljningar/utrangeringar 0 877
Omklassificeringar  -2 464 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 84  2 548 
Ingående avskrivningar  -356  -259
Omklassificeringar  295 0
Årets avskrivningar  -8  -97

Utgående ackumulerade avskrivningar  -69 -356

Utgående redovisat värde 15 2 192

NATTARO LABS AB (PUBL)
5568468465
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NOT 6.  MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA  
  ANLÄGGNINGAR 20211231  20201231 

NOT 7.  INVENTARIER, VERKTYG OCH 
  INSTALLATIONER 20211231  20201231 

NOT 8.  UPPSKJUTEN SKATT 20211231  20201231 
     

NOT 9.  AVSÄTTNINGAR 20211231  20201231 
     

Ingående anskaffningsvärde 1 059 797
Omklassificeringar 0 261

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 095 1 058
Ingående avskrivningar -633 -513
Årets avskrivningar -137 -119

Utgående ackumulerade avskrivningar -770 -632

Utgående redovisat värde 325 426

Ingående anskaffningsvärde 537 537
Försäljningar/utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 537 537
Ingående avskrivningar -466 -415
Årets avskrivningar -43 -51

Utgående ackumulerade avskrivningar -509 -466

Utgående redovisat värde 28 71

Ingående anskaffningsvärde  1 498  5 127
Tillkommande fordringar  109 0
Ianspråktagna fordringar 0 -3 629

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 607 1 498

Korttidsstöd 0 1 049
 0  1 049

Under året så fick bolaget ett positivt utfall 
i förvaltningsrätten avseende återkravet av 
stöd för korttidsarbete från Tillväxtverket. 
Avsättningen har under året återförts.

NATTARO LABS AB (PUBL)
5568468465
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NOT 10.  LÅNGFRISTIGA SKULDER 20211231  20201231 
     

NOT 11.  STÄLLDA SÄKERHETER 20211231  20201231 
     

NOT 12.  VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT   

NOT 13.  DEFINITION AV NYCKELTAL   
   

Amortering inom 2 till 5 år  1 753  2 510
Amortering efter 5 år 0 143 
 1 753  2 653 

Företagsinteckningar  3 800  3 800

Summa ställda säkerheter 3 800  3 800  

Soliditet 
Justerat eget kapital i procent av 
balansomslutning

Dotterbolaget Nattaro Labs Inc. med säte i 
Georgia, USA, etablerades under mars månad. 
Internationellt medförde kriget i Ukraina att 
Bolaget inte gått vidare med distribution i 
Ryssland. Patentportföljen har förstärkts med 
ett patent i Kina för bolagets doftbete som 
lockar vägglöss.

För internationell expansion har Bolaget tecknat 
ett tioårigt avtal med tyska Biofa GmbH, vilket 
säkrar tillgången till det aktiva ämnet kiselgur 
för produkten Nattaro Safe i Europa under 
perioden. Bolagets ansökan till ECHA (Europeiska 
kemikalieinspektionen) om unionsgodkännande i 
Europa för Nattaro Safe, vilken lämnades in 2018 i 
samarbete med Biofa, har gått igenom myndighets-
prövningen i ansökningslandet Belgien.

NATTARO LABS AB (PUBL)
5568468465
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REVISIONSBERÄTTELSE
TILL BOLAGSSTÄMMAN I NATTARO LABS AB (PUBL), ORG.NR 5568468465

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN 

UTTALANDEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Nattaro 
Labs AB (publ) för år 2021. Bolagets årsredovisning 
ingår på sidorna 9-22 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats  
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Nattaro Labs 
AB (publ)s finansiella ställning per den 31 december 
2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer  
resultaträkningen och balansräkningen för Nattaro Labs AB 
(publ).

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 Nattaro Labs AB (publ) 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.

ANNAN INFORMATION  
ÄN ÅRSREDOVISNINGEN
Detta dokument innehåller även annan information än 
årsredovisningen och återfinns på sidorna 1-8. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte 
denna information och vi gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är 
det vårt ansvar att läsa den information som identifieras 
ovan och överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid 
denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i 
övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi 
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera  
i det avseendet.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE 
DIREKTÖRENS ANSVAR
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den 
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 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 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.
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REVISORNS ANSVAR
Våra 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 revisions-
berättelse 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 

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 förvaltning för Nattaro Labs AB (publ) för  
år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust.

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

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 
Nattaro Labs AB (publ) 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.

och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen 
av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats:  
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar  
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

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 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. Den verkställande direktören ska sköta den 
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som  
är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras  
i överensstämmelse med lag och för att medelsför- 
valtningen ska skötas på ett betryggande sätt.
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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 väsentligt avseende:

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

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolags- 
 lagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till disposi-
tioner 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 revisions-
sed 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 aktiebolags- 
lagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen 
av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats:  
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar  
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Lund den 23 maj 2022

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Lisa Albertsson
Auktoriserad revisor


