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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen och verkställande direktören för Dlaboratory Sweden AB (publ), 556829-7013 med säte i
 Lund får härmed avge årsredovisning för 2020.

Allmänt om verksamheten
 Verksamhetsbeskrivning
 Bolaget erbjuder en digital plattform för analys av elnätet som levererar insikter, för att stödja
 datadriven verksamhet och beslutsfattande med syftet att öka kunskapen om elnätets tillstånd och
 minska risken för störningar och avbrott. Bolagets kunder är elnätbolag som kan använda lösningen
 för effektivare elnätdrift, förbättrad leveranssäkerhet och för att erhålla en mer kostnadseffektiv
 förvaltning av elnätet.

 Marknad och försäljning
 Det totala antalet driftsatta system har under året ökat med 25 % vilket också medför att mängden
 analyserbar data har ökat väsentligen. Återkopplingen från bolagets kunder är hittills mycket god, med
 ingen enda tappad kund. Den inhemska marknaden visar alltjämt stort intresse för lösningar, vilka
 ansluter väl till kundernas strategiska agenda. 

 Bolaget står nu väl rustat för en internationell expansion. Bolagets målmarknad är homogen och
 kunderbjudandet kan enkelt appliceras på elnätsverksamheter världen över. Den internationella
 satsningen har resulterat i en systemleverans i den utökade hemmamarknaden (Norden) och en
 pågående leverans till utvald marknad i Asien. Marknadsbearbetningen fortsätter främst i Östeuropa
 och USA som identifierats som potentiella marknader.

 På intäktssidan har andelen återkommande årliga intäkter ökat med ca 40 % under året, efter att en
 förändring av intäktsmodell introducerats; en modell som ger högre återkommande intäkter, samtidigt
 som den initiala engångsersättningen sänks. 
  
 Applikationer för tillståndsstyrt underhåll, utväxling av data med andra IT-system samt förenklad modell
 för datainsamling har utvecklats och implementerats framgångsrikt under året. Dessutom har en ny
 analystjänst lanserats vilket innebär att samarbetet med befintliga kunder stärks samtidigt som
 grunden läggs till en kunddriven vidareutveckling. 

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning Belopp i kr
 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Nettoomsättning 4 754 494 5 760 519 4 330 833 6 166 041 1 597 289
Balansomslutning 10 735 039 10 915 671 5 128 330 11 562 291 4 610 596
Soliditet % 58 53 30 75 27
Definitioner: se not 11

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 Covid -19
 Den pandemi som drabbade världen under 2020 har fått återverkningar främst på bolagets marknads-
 och säljaktiviteter under året. Inga internationella resor eller fysiska nykundsbesök genomfördes efter
 utbrottet under våren. Endast ett fåtal fysiska kundbesök genomfördes i samband med
 leverans/utveckling och då med restriktioner för att begränsa smittrisken. Självklart har detta påverkat
 verksamheten negativt, men i takt med att bolaget självt anpassat sig till de nya förutsättningarna och
 att kunderna likväl gjort det, så har läget över tid i mångt och mycket normaliserats.  

 Utvecklingsverksamheten påverkades främst av mindre fysisk närvaro på kontoret, men kunde i stort
 sett genomföras som planerat. Den egna personalen har i stort sett varit förskonad från smitta och
 åtgärder har vidtagits för att i möjligaste mån reducera smittrisken bl a genom en hel del hemarbete
 och regelbundna digitala avstämningar inom bolaget. 

 Sammantaget har pandemin inneburit att bearbetningen av nya kunder blivit svårare och att
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 införsäljningsprocessen blivit mer utdragen än tidigare, men att verksamheten huvudsakligen kunnat
 bedrivas som avsett.

 Notering
 Under sista kvartalet togs beslut om avsikten att notera bolaget på Nasdaq First North Growth Market.
 Förberedelserna för att registreras som publikt bolag och registrera aktierna hos Euroclear har pågått
 under hösten. En syndikeringsprocess genomfördes under december med gott resultat. 

 Vid en extra bolagsstämma i december togs beslut om att göra bolaget publikt och att göra en
 aktiesplit om 50:1, vilket genomfördes omedelbart därefter. Dessutom fattade stämman beslut om att
 bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner till ett totalt
 värde om högst 60 Mkr. Noteringsprocessen genomförs under första halvåret 2021.

 Digitalisering
 Delvis framtvingat av pandemin under 2020 så har bolagets digitala marknads- och leveransaktiviteter
 stärkts under året. En framgångsrik marknadsbearbetning skedde under våren som resulterade i en
 helt digital sälj-, leverans- och driftsättningsprocess till ett nordiskt grannland.
 Dessutom driftsattes en uppdaterad och förnyad hemsida under hösten, vilken kompletteras med
 tjänster för sökordsoptimering för att driva trafik till den.   

 Övrigt
 Under våren 2020 förstärktes styrelsen med meriterad elbranschkompetens. Under hösten tillträdde en
 styrelseledamot som VD i bolaget, i och med att den tidigare VD:n övergått till annan verksamhet. 

Ägarförhållanden
 Följande aktieägare innehar mer än 10 % av aktierna/rösterna i bolaget.
 Magnus Akke 13 %
 Rothesay Limited 11 %

Framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
 Utveckling under 2021 och kommande satsningar
 Under 2021 kommer aktiviteter för digital sälj- och marknadsföring att intensifieras. Den riktade
 marknadsbearbetningen mot utvalda marknader kommer att fortsätta. Vidare kommer arbetet med att
 identifiera möjliga samarbetspartners dels för synergi-/merförsäljning på hemmamarknaden, dels för
 återförsäljare/förmedling på den internationella marknaden att fortsätta och utökas.

 När det gäller utvecklingsinitiativen har arbetet redan igångsatts för att vidareutveckla lösningarna för
 tillståndsstyrt underhåll, utvärdering av elnätshälsa och ytterligare Big Data-analys av insamlad
 elnätsdata för att identifiera begynnande störningar.

 Genom det kapitaltillskott som förväntas ske genom noteringsprocessen och vidhängande nyemission,
 kommer bolaget att förfoga över tillgångar som bedöms vara erforderligt för att nå positivt kassaflöde.  
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Eget kapital
 Aktie-    Ej registrerat Fond för ut
Bundet eget kapital kapital aktiekapital vecklingsutgifter
Ingående balans 143 287 22 235 2 379 484

Förändringar direkt mot eget kapital
Fond för utvecklingsutgifter -715 453

Summa 143 287 22 235 1 664 031

Transaktioner med ägare
Nyemission 64 481 -22 235

Summa 64 481 -22 235

Vid årets utgång 207 768 0 1 664 031

Överkurs- Balanserat
Fritt eget kapital fond resultat Årets resultat
Ingående balans 26 768 205 -15 346 246 -8 159 015
Förgående årets resultat -26 768 205 18 609 190 8 159 015

Årets resultat -13 617 039

Förändringar i redovisade värden som
redovisas direkt mot eget kapital
Återföring årets avskrivningar på utvecklingsutgifter 715 452

Summa 0 3 978 396 -13 617 039

Transaktioner med ägare
Nyemission 14 003 140
Teckningsoptioner 23 371

Summa 14 003 140 23 371

Vid årets utgång 14 003 140 4 001 767 -13 617 039

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
 Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat 4 001 767
överkursfond 14 003 140
årets resultat -13 617 039

Totalt 4 387 868

disponeras för
balanseras i ny räkning 4 387 868

Summa 4 387 868

 Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
 kassaflödesanalys med noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2020-01-01- 2019-01-01-

2020-12-31 2019-12-31

Nettoomsättning 1 4 754 494 5 760 519
Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga 
varor och pågående arbete för annans räkning -122 715 -120 512
Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 590 563
Övriga rörelseintäkter 2 470 317 435 770

5 102 096 7 666 340

Rörelsens kostnader 3
Råvaror och förnödenheter -2 002 023 -2 063 688
Övriga externa kostnader -7 959 284 -4 644 423
Personalkostnader 4 -7 874 081 -8 495 660
Av/nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -729 503 -516 434
Övriga rörelsekostnader -3 173 -10 729

Rörelseresultat -13 465 968 -8 064 594

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -151 071 -94 421

Resultat efter finansiella poster -13 617 039 -8 159 015

Resultat före skatt 6 -13 617 039 -8 159 015

Årets resultat -13 617 039 -8 159 015
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR 1

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten 7 1 664 031 2 379 484

1 664 031 2 379 484

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 8 14 050 28 100

14 050 28 100

Summa anläggningstillgångar 1 678 081 2 407 584

Omsättningstillgångar

Varulager mm
Råvaror och förnödenheter 282 369 405 084

282 369 405 084

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 956 250 1 224 589
Övriga fordringar 157 231 3 145 014
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 466 686 466 495

1 580 167 4 836 098

Kassa och bank 7 194 422 3 266 905

Summa omsättningstillgångar 9 056 958 8 508 087

SUMMA TILLGÅNGAR 10 735 039 10 915 671

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: f348eb5e5bf408a2274908996496be7f571effd6d1eb32583e60d69738a6067852564a7f8ff788e9385b6b3fb08b90b0b6e0bf7d4b427117d2198c97361aa539



Dlaboratory Sweden AB (publ)  6(14)

556829-7013

Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER 1

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 10 207 768 143 287
Nyemission under registrering 0 22 235
Fond för utveckling 1 664 031 2 379 484

1 871 799 2 545 006

Fritt eget kapital
Överkursfond 14 003 140 26 768 205
Balanserad vinst eller förlust 4 001 767 -15 346 246
Årets resultat -13 617 039 -8 159 015

4 387 868 3 262 944

Summa eget kapital 6 259 667 5 807 950

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 12 1 566 667 2 256 667

1 566 667 2 256 667

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 980 000 660 000
Leverantörsskulder 521 139 801 406
Skatteskulder 39 048 37 568
Övriga kortfristiga skulder 256 862 246 600
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 1 111 656 1 105 480

2 908 705 2 851 054

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 735 039 10 915 671
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Kassaflödesanalys

  2020-01-01- 2019-01-01-
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -13 617 039 -8 159 015
Avskrivningar 729 503 516 434

-12 887 536 -7 642 581
Betald inkomstskatt 3 320 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före -12 884 216 -7 642 581
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager 122 715 120 512
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 3 255 931 -2 405 887
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 54 330 11 275

Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 451 240 -9 916 681

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 -1 590 563

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -1 590 563

Finansieringsverksamheten
Nyemission 14 045 386 12 366 507
Emission av teckningsoptioner 23 371 68 574
Upptagna lån 0 2 000 000
Amortering av lån -690 000 -500 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 13 378 757 13 935 081

Årets kassaflöde 3 927 517 2 427 837
Likvida medel vid årets början 3 266 905 839 068

Likvida medel vid årets slut 7 194 422 3 266 905
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Noter

Not 1  Redovisningsprinciper
 Belopp i kr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
 nedan.

 Anläggningstillgångar
 Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
 ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Immateriella anläggningstillgångar

Utgifter för forskning och utveckling

 Utgifter för forskning, dvs. planerat och systematiskt sökande i syfte att erhålla ny vetenskaplig eller
 teknisk kunskap och insikt, redovisas som kostnad när de uppkommer.                                              
                                              
 Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som
 uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar
 är uppfyllda:
                                              
 - Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas
 eller säljas.
                                 
 - Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den.  
                                            
 - Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.      
                                        
 - Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida
 ekonomiska fördelar.      
                                          
 - Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja
 utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången. 
                                              
 - De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt
 sätt.                  
                             
 Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
 ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.                                             
                                              
 Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång utgörs av samtliga direkt
 hänförbara utgifter (t.ex. material och löner).                                             
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Avskrivningar

 Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som
 kostnad i resultaträkningen.

Immateriella anläggningstillgångar År
Internt upparbetade immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten 5

Materiella anläggningstillgångar
 Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
 avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
 direkt hänförliga till förvärvet.

Avskrivningar
      
 Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
 förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som
 kostnad i resultaträkningen.

Materiella anläggningstillgångar År
Inventarier, verktyg och installationer 5

Fordringar, skulder och avsättningar
 Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde
 och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder
 värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och
 avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till
 anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.

Omräkning av poster i 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

Varulager
 Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
 faktisk inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I
 anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella
 plats och skick.      

Teckningsoptioner
 Dlaboratory Sweden AB (publ.) har per 2020-12-31 utestående teckningsoptioner i fyra serier som kan
 nyttjas under nedanstående teckningsperiod. Varje option medför rätt att teckna en ny aktie. Vid full
 tecknande ökar Bolagets aktiekapital med 0,2 msek. Samtliga optionsprogram är föremål för
 sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emissioner m.m.
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Beslutat år Antal optioner Antal aktier Teckningsperiod Kurs
Teckningsoptionsprogram 2016/2021 333 333 2021-06-01--2021-06-30 300
Teckningsoptionsprogram 2018/2023 1 600 1 600 2023-10-01--2023-10-30 424
Teckningsoptionsprogram 2019/2024 3 579 3 579 2024-11-01--2024-11-30 450
Teckningsoptionsprogram 2020/2025 1 800 1 800 2025-10-01--2025-10-30 650

7 312 7 312

Skatt
 Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 

 Aktuell skatt
 Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och
 den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. 

 Uppskjuten skatt
 Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av
 tidigare transaktioner eller händelser.  
                             
 Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas
 baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

 Då osäkerhet råder om värdet av bolagets underskottsavdrag har uppskjuten skattefordran inte
 redovisats på underskottet.

Intäkter
 Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
 redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
 erhållas, med avdrag för rabatter. 

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal - löpande räkning
 Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och material
 levereras eller förbrukas.

 Försäljning av abonnemang (Software as a Service, SaaS)
 Bolaget säljer mjukvara som tjänst genom att ge kunderna rätt att tillgå den. Denna tjänst, som
 inkluderar licens, support & underhåll samt i vissa fall drift, erhåller kunden löpande under avtalstiden
 och den intäktsförs linjärt över kontraktstiden då kontrollen överförs till kunden löpande över
 avtalstiden.

Försäljning av varor
 Vid försäljning av varor redovisas en intäkt när följande kriterier är uppfyllda:                                           
  
 - Inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt,                                             
 - Företaget har överfört de väsentliga riskerna och fördelarna som är förknippade med varornas
 ägande till köparen.

Offentliga bidrag
 Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när
 villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation
 redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot innan villkoren för att
 redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld.
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Ersättningar till anställda
 Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
 Företagets ersättningar innefattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och
 ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). Redovisning sker i takt med intjänandet.
 Ersättningar till anställda efter avslutad anställning avser avgiftsbestämda eller förmånsbestämda
 pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och
 det inte finns förpliktelser, vare sig legala eller informella, att betala något ytterligare, utöver dessa
 avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda pensionsplaner. Företaget har inga övriga
 långfristiga ersättningar till anställda.
 I företaget finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Utgifter för
 avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som
 ligger till grund för förpliktelsen. Företagets övriga planer klassificeras som förmånsbestämda och
 beräknas enligt Tryggandelagen och redovisas i enlighet med förenklingsreglerna i BFNAR 2012:1.

Leasingavtal
 Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella
 leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Låneutgifter
 De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period
 de uppstår.

Not 2  Övriga rörelseintäkter
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Bidrag från myndighet 451 317 306 314
Övrigt 19 000 129 456

Summa 470 317 435 770

Not 3  Transaktioner med närstående och ersättningar till ledande befattningshavare
Nyckelperson Befattning Bolag 2020 2019
Erik Severin CEO Severco AB 531 500 0
Claes Petrén CFO Axelsson & Petrén AB 391 401 173 343
Tove Janzon Styrelseorförande Viragos Management AB 0 90 215
Gunnar Bergstedt Ledamot Aduno AB 42 317 42 318
Nils Nygren Ledamot Nils Nygren Konsult 22 748 61 606
Alex Molvin Ledamot *Almi Företagspartner AB 150 306 93 605

 *Almi Företagspartner AB har erhållit ränta på lån.

 Samtliga transaktioner med närstående parter ovan har, enligt styrelsens bedömning, ingåtts på
 marknadsmässiga villkor.

Not 4   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
 2020-01-01-  2019-01-01-  
 2020-12-31 Varav män 2019-12-31 Varav män
Sverige 8 8 9 9

Totalt 8 8 9 9
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Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Löner och andra ersättningar: 5 344 288 5 754 496
Sociala kostnader 2 109 020 2 492 508
(varav pensionskostnader) 802 722 899 550

 Bolaget har en extern VD fr.o.m. 2020-10-15.

Not 5  Räntekostnader och liknande resultatposter
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Räntekostnader, övriga 151 071 94 421

Summa 151 071 94 421

Not 6  Skatt på årets resultat
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Aktuell skattekostnad 0 0
Uppskjuten skatt 0 0

0 0

 Bolaget redovisar ingen uppskjuten skattefordran då värdet på bolagets underskottsavdrag är osäkert.

Not 7  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
 2020-12-31 2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 3 629 450 2 038 887
-Internt utvecklade tillgångar 0 1 590 563

Vid årets slut 3 629 450 3 629 450
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början -1 249 966 -747 582
-Årets avskrivning -715 453 -502 384

Vid årets slut -1 965 419 -1 249 966

Redovisat värde vid årets slut 1 664 031 2 379 484

Not 8  Inventarier, verktyg och installationer
 2020-12-31 2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 70 250 70 250

70 250 70 250
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början -42 150 -28 100
-Årets avskrivning -14 050 -14 050

-56 200 -42 150

Redovisat värde vid årets slut 14 050 28 100
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Not 9  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2020-12-31 2019-12-31
Förutbetald hyra 94 023 82 032
Förubetald leasing 7 006 6 988
Förutbetalda försäkringar 8 420 17 336
Övriga poster 357 237 360 139

466 686 466 495

Not 10  Antal aktier och kvotvärde
 2020-12-31 2019-12-31
Stamaktier
antal aktier 207 768 143 287
kvotvärde 1 1

Not 11  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2020-12-31 2019-12-31
Upplupna semlöner 642 925 764 192
Upplupna sociala avgifter 202 007 240 109
Övriga upplupna kostnader 266 724 101 179

1 111 656 1 105 480

Not 12  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
 2020-12-31 2019-12-31
För egna skulder och avsättningar

Företagsinteckningar 3 000 000 3 000 000

3 000 000 3 000 000

Summa ställda säkerheter 3 000 000 3 000 000

Eventualförpliktelser
 Inga eventualförpliktelser finns.

Not 13  Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
 Intäkter för sålda varor och tjänster i huvudverksamheten under räkenskapsåret.

Balansomslutning:
Totala tillgångar.

Soliditet:
(Totalt eget kapital + 78,6 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.
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Underskrifter

 Lund 2021-02-22

  

Tove Janzon Erik Severin
Styrelseordförande Verkställande direktör

Fredrik Akke Jonas Mårtensson
Styrelseledamot Styrelseledamot

Alex Molvin Gunnar Bergstedt
Styrelseledamot Styrelseledamot

Anders Ericsson Jessica Fredson
Styrelseledamot Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats    februari 2021

Ernst & Young AB

Henrik Rosengren
Auktoriserad revisor
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Revisionsberät telse

Till bolagsstämman i Dlaboratory Sweden AB (publ), org.nr 556829-7013

Rapport  om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har ut fört en revision av årsredovisningen för Dlaboratory

Sweden AB (publ) för år 2020.

Enligt  vår uppfat tning har årsredovisningen upprät tats i enlig-

het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent liga avse-

enden rät tvisande bild av Dlaboratory Sweden ABs (publ)

f inansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess

finansiella resultat  och kassaflöde för året  enligt

årsredovisningslagen. Förvaltningsberät telsen är förenlig med

årsredovisningens övr iga delar.

Vi t illstyrker därför at t  bolagsstämman fastställer resultat-

räkningen och balansräkningen.

Grund för ut talanden

Vi har ut fört  revisionen enligt  Internat ional Standards on

Audit ing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar

enligt  dessa standarder beskrivs närmare i avsnit tet Revisorns

ansvar. Vi är oberoende i förhållande t ill Dlaboratory Sweden

AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övr igt

fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser at t  de revisionsbevis vi har inhämtat är t illräckliga och

ändamålsenliga som grund för våra ut talanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret

för at t  årsredovisningen upprättas och at t  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 at t  upprätta en årsredovis-

ning som inte innehåller några väsent liga felakt igheter, vare

sig dessa beror på oegent ligheter 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

t illämpligt , om förhållanden som kan påverka förmågan at t

fortsätta verksamheten och at t  använda antagandet om

fortsatt drif t . Antagandet om fortsat t  drift  t illämpas dock inte

om styrelsen och verkställande direktören avser at t  likvidera

bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något

realist iskt  alternat iv t ill at t  göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är at t  uppnå en rimlig grad av säkerhet om att  års-

redovisningen som helhet inte innehåller några väsent liga fel-

akt igheter, vare sig dessa beror på oegent ligheter  eller

misstag, och at t lämna en revisionsberättelse som innehåller

våra ut talanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,

men är ingen garant i för at t  en revision som utförs enligt ISA

och god revisionssed i Sverige allt id kommer at t  upptäcka en

väsent lig felakt ighet om en sådan finns. Felakt igheter kan

uppstå på grund av oegent ligheter eller misstag och anses vara

väsent liga om de enskilt eller t illsammans rimligen kan för-

väntas påverka de ekonomiska beslut  som användare fat tar

med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt  ISA använder vi professionellt

omdöme och har en professionellt skept isk inställning under

hela revisionen. Dessutom:

 ident if ierar och bedömer vi riskerna för väsent liga felakt ig-

heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegent-

ligheter eller misstag, ut formar och ut för granskningsåt-

gärder bland annat ut ifrån dessa risker och inhämtar revi-

sionsbevis som är t illräckliga och ändamålsenliga för at t

utgöra en grund för våra ut talanden. Risken för at t  inte

upptäcka en väsent lig felakt ighet t ill följd av oegent lig-

heter är högre än för en väsent lig felakt ighet som beror på

misstag, eftersom oegent ligheter kan innefat ta agerande i

maskopi, förfalskning, avsikt liga utelämnanden, felakt ig

informat ion eller åsidosät tande av intern kont roll.

 skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna

kontroll som har betydelse för vår revision för at t ut forma

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn t ill om-

ständigheterna, men inte för at t  ut tala oss om effekt ivi-

teten i den interna kontrollen.

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som

används och rimligheten i styrelsens och verkställande

direktörens uppskat tningar i redovisningen och tillhörande

upplysningar.

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att  styrelsen och verk-

ställande direktören använder antagandet om fortsat t  drif t

vid upprät tandet av årsredovisningen. Vi drar också en

slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om

det f inns någon väsent lig osäkerhetsfaktor som avser

sådana händelser eller förhållanden som kan leda t ill

betydande tvivel om bolagets förmåga att  fortsät ta verk-

samheten. Om vi drar slutsatsen at t  det f inns en väsent lig

osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa

uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen

om den väsent liga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upp-

lysningar är ot illräckliga, modifiera ut talandet om årsredo-

visningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis

som inhämtas f ram t ill datumet för revisionsberät telsen.

Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra at t et t

bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

 utvärderar vi den övergripande presentat ionen, strukturen

och innehållet  i årsredovisningen, däribland upplys-

ningarna, och om årsredovisningen återger de under-

liggande transakt ionerna och händelserna på et t sät t som

ger en rät tvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens

planerade omfat tning och inriktning samt t idpunkten för den.

Vi måste också informera om betydelsefulla iakt tagelser under

revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den

interna kontrollen som vi ident if ierat .
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Rapport  om andra krav enligt  lagar och andra
förfat tningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även ut fört en

revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt-

ning av Dlaboratory Sweden AB (publ) för år 2020 samt av

förslaget t ill disposit ioner beträffande bolagets vinst eller

förlust.

Vi t illstyrker at t  bolagsstämman disponerar vinsten enligt

förslaget i förvaltningsberät telsen och beviljar styrelsens

ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för

räkenskapsåret.

Grund för ut talanden

Vi har ut fört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt

ansvar enligt  denna beskrivs närmare i avsnit tet Revisorns

ansvar. Vi är oberoende i förhållande t ill Dlaboratory Sweden

AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övr igt

fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser at t  de revisionsbevis vi har inhämtat är t illräckliga och

ändamålsenliga som grund för våra ut talanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget t ill disposi-

t ioner beträffande bolagets vinst eller förlust . Vid förslag t ill

utdelning innefat tar detta bland annat en bedömning av om

utdelningen är försvarlig med hänsyn t ill 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 organisat ion och förvaltningen

av bolagets angelägenheter. Detta innefat tar bland annat at t

fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situat ion och at t

t illse at t bolagets organisat ion är ut formad så at t  bokföringen,

medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter

i övrigt  kont rolleras på et t  betryggande sät t . Verkställande

direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel-

sens r ikt linjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgär-

der som är nödvändiga för at t bolagets bokföring ska fullgöras

i överensstämmelse med lag och för at t  medelsförvaltningen

ska skötas på et t  betryggande sät t .

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed

vårt ut talande om ansvarsf rihet , är  at t inhämta revisionsbevis

för at t  med en r imlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon

styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent-

ligt  avseende:

 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig t ill någon

försummelse som kan föranleda ersät tningsskyldighet mot

bolaget, eller

 på något annat sätt handlat  i strid med akt iebolagslagen,

årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträf fande revisionen av förslaget t ill disposit ioner

av bolagets vinst eller förlust , och därmed vårt  ut talande om

detta, är at t med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget

är förenligt  med akt iebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet , men ingen garant i

för at t  en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige

allt id kommer at t  upptäcka åtgärder eller försummelser som

kan föranleda ersät tningsskyldighet mot bolaget, eller at t  et t

förslag t ill disposit ioner av bolagets vinst  eller för lust  inte är

förenligt  med akt iebolagslagen.

Som en del av en revision enligt  god revisionssed i Sverige

använder vi professionellt omdöme och har en professionellt

skept isk inställning under hela revisionen. Granskningen av

förvaltningen och förslaget t ill disposit ioner av bolagets vinst

eller förlust  grundar sig f rämst på revisionen av räken-

skaperna. Vilka t illkommande granskningsåtgärder som utförs

baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i

risk och väsent lighet . Det innebär at t  vi fokuserar gransk-

ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är

väsent liga för verksamheten och där avsteg och överträdelser

skulle ha särskild betydelse för bolagets situat ion. Vi går

igenom och prövar fat tade beslut , beslutsunderlag, vidtagna

åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt

ut talande om ansvarsf rihet . Som underlag för vårt ut talande

om styrelsens förslag t ill disposit ioner beträffande bolagets

vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med

akt iebolagslagen.

Lund den

Ernst & Young AB

Henrik Rosengren

Auktor iserad revisor
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