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LUMITO ÅRSREDOVISNING 2019

Året i korthet
Första kvartalet

Fjärde kvartalet

•

Första resultaten från ny instrumentprototyp visade väsentligt förbättrad bildkvalitet.

•

•

Samarbete med CR Competence inleddes
avseende karakterisering av nanopartiklar.

Viktiga framsteg i produktutvecklingen –
samtidig infärgning i samma snitt med hög
detaljeringsgrad.

•

•

Avtalsmässig kvittningsemission till TTP
beslutades.

•

Patentansökan rörande användning av
pulse
rat ljus vid avbildning godkändes i
USA.

För att säkerställa kvalitet och stabilitet i
framtagningsprocessen av Lumitos infärg
ningsreagenser påbörjades ett samarbete
med RISE (Research Institutes of Sweden).

•

Den första lösenperioden för teckningsoptionen Serie 2 TO2 avslutades och Lumito
tillfördes cirka 16,2 MSEK före emissionskostnader.

Andra kvartalet
•

Bolaget anlitade QAdvis och påbörjade arbetet mot CE-märkning.

•

Företrädesemissionen som genomfördes
under våren 2019 bestod av aktier och
teckningsoptioner TO2. Emissionen jämte
övertilldelning tillförde Bolaget cirka 38,7
MSEK före emissionskostnader.

Händelser efter årets slut
•

Tidigare CTO, Anders Sjögren har
antagit en ny roll som senior rådgivare
i Bolaget. Hans ersättare, Andreas
Johansson, påbörjade sin anställning
den 13 januari 2020.

•

Bolagets partner för utveckling av
infärgningsvätskor meddelade att
arbetet med infärgnings
vätskorna
beräknas vara klart under andra
kvartalet.

•

Lumito anställde en produktspecialist
och förbereder sig inför den första
produktlanseringen på referensklinker.

•

Patent beviljat på den sydkoreanska
marknaden för vävnadsdiagnostik.
Patentet är tidigare godkänt i Australien,
Kina, Sydafrika, USA och Japan.

•

Lumitos utvecklingspartner TTP i
Cambridge har informerat om att
leveransen av Lumitos instrument
avsett för validering på referenskliniker
beräknas ske i juni vilket är ca 6-8
veckor senare än planerat på grund av
den rådande coronapandemin och att
Storbritannien befinner sig i en lockdown.

Tredje kvartalet 2019
•

Alfaprototypen av instrumentet levererades till Lumito enligt plan.

Bildtext framsida: En av styrkorna med Lumitos teknik är
möjligheten att skapa avbildningar med hög kontrast och
detaljeringsgrad samt möjlighet att göra infärgningar med både
Lumitos och traditionella reagenser i samma vävnadssnitt,
d v s det kan göras flera tester samtidigt i ett enda tunt
vävnadssnitt.
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Nyckeltal
2019

2018

0

0

Rörelseresultat

-7 888

-5 046

Resultat efter skatt

-7 862

-5 046

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-5 843

-4 729

Likvida medel

30 546

13 692

Eget kapital

61 715

21 733

Balansomslutning

67 510

24 331

Resultat per aktie,SEK* (före och efter utspädning)

-0,18

-0,20

Kassaflöde per aktie, SEK*

-0,14

-0,20

Antal aktier

70 648 739

28 394 390

Genomsnittligt antal aktier under perioden

44 637 787

25 719 044

91

89

0,87

0,77

3

1

TSEK om inget annat anges

Nettoomsättning

Soliditet, %*
Eget kapital per aktie, SEK*
Medelantal anställda

*Nyckeltalsdefinitioner
Resultat per aktie = Resultatet efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden
Kassaflöde per aktie = Kassaflödet för den löpande verksamheten för perioden dividerat med
genomsnittligt antal aktier under perioden.
Soliditet = Eget kapital på balansdagen dividerat med balansomslutningen på balansdagen.
Eget kapital per aktie = Eget kapital på balansdagen dividerat med antalet aktier på balansdagen.
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“Året har karakteriserats av

intensivt utvecklingsarbete
med leverans av alfaprototyp
och väsentligt förbättrade
avbildningar.
Stefan Nilsson, VD Lumito

VD:s kommentar
Lumito utvecklar ett nytt och innovativt system
för diagnostisering av vävnadsprover. Med vår
patentskyddade teknologi finns möjlighet för patologer
att väsentligt förbättra träffsäkerheten i diagnoserna
av vävnadsprover. Med högre kontrast i avbildningarna
skapas även möjlighet att på ett effektivt sätt kunna
automatisera analyserna och korta ner svarstiden.

Effekterna märks tydligt av att vi nu har en IR/PRfunktion i Bolaget där aktiviteten ökat vad gäller
annonsering, uppdatering av hemsida samt vår närvaro
på sociala medier. Vi har under 2019 utvecklat vår
produkt och teknologi till ett läge där vi nu närmar
oss en första lansering. Vi har haft framgångar både
utvecklingsmässigt och finansiellt där vi genomfört
en lyckad företrädesemission och första inlösen av
teckningsoptioner TO2. Under 2020 fokuserar vi
på färdigställandet av den första produkten samt att
etablera referenskliniker där vi kan göra en extern
kundvalidering.

Året har karakteriserats av intensivt utvecklingsarbete
med leverans av alfaprototyp och väsentligt förbättrade
avbildningar. Användarstudier har genomförts för att
säkerställa att den kommande produkten funktionellt
överensstämmer med laboratoriernas arbetsprocesser.

När det gäller Covid-19 utbrottet har vi vidtagit åtgärder
för att skydda våra medarbetare, ta vårt samhällsansvar
och samtidigt försöka begränsa eventuella effekter på
bolagets verksamhet. I dagsläget kan vi inte uppskatta
om och i så fall i vilken omfattning verksamhet kan
komma att påverkas. Jag, resten av företagsledningen
och styrelsen följer noga utvecklingen.

Vi har under året flyttat över reagensutvecklingen till
RISE (Research Institute of Sweden) med avsikten
att optimera och produktionsanpassa protokollen
för framtagningen av de nano-partikelbaserade
infärgningsvätskorna. Arbetet med att säkerställa
infärgningsvätskornas kvalitét pågår fortfarande hos
RISE. TTP plc är ansvariga för utveckling av själva
instrumentet där en ny design tagits fram baserat på
erfarenheter från alfaprototypen.

Jag ser fram emot 2020 som året då vi kan lansera
och kundvalidera vår första produkt på marknaden och
fortsätta med vår utvecklingsstrategi mot system för
diagnos av flera markörer och mot automatiserade
analyser.

Transformationen från ett produktutvecklingsbolag mot
ett produktbolag går enligt plan. Kvalitetsfunktionen har
förstärkts med en kvalitetsansvarig, vilket varit viktigt
för det regulatoriska arbetet. Vi har också förstärkt
utvecklingsorganisationen genom rekrytering av en
heltidsanställd CTO.

Lund 6 maj 2020

De externa aktiviteterna för att göra Lumito kända hos
våra intressentgrupper har fortsatt med oförminskad
styrka. Vi har under året presenterat bolaget på ett
flertal patologikonferenser och även genomfört ett
antal investerarpresentationer. Vi har också haft ett
antal möten med våra tänkta kunder, det vill säga
patologikliniker och laboratorier.

Stefan Nilsson, VD
Lumito
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Potential för automatiserad vävnadsdiagnostik
Lumito AB (publ) är ett bolag som är specialiserat inom medicinsk forskning och utveckling av
avbildningsteknik. Tekniken som baseras på så kallade uppkonverterande nanopartiklar (UCNP Up Converting Nano Particles) syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska avbildningstekniker.

Strategi
Produktstrategi och mål
Lumito vill effektivisera vävnadsdiagnostiken genom att erbjuda en internationell marknad instrument
och reagenser för diagnostisk support. Detta sker genom att skapa möjlighet till multiplexing och
kvantifiering. En effektiviserad vävnadsdiagnostik innebär säkrare, och möjlighet till automatiserade,
diagnoser.
Bolaget planerar för att nå marknaden under 2020.

Marknadsstrategi
Bolaget planerar för att nå marknaden genom att först etablera samarbeten med referenskunder för att
sedan bygga ett nät av distributionskanaler. Den europeiska marknaden är första prioritet.
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Global marknad
Den globala marknaden för vävnadsdiagnostik (tissue diagnostics) uppskattades 2015 till ca 3,6 miljarder USD.
Marknaden förväntas 2024 uppgå till ca 8 miljarder USD 2024 med en årlig tillväxt på cirka 10 procent.1
De största geografiska marknaderna är Nordamerika och Europa följt av Asien. Latinamerika och Mellanöstern
& Afrika (MEA) står tillsammans endast för cirka 10 procent av den globala marknaden. Störst tillväxt förutspås
i Asien.1 Lumito planerar att i första hand vända sig till de europeiska och nordamerikanska marknaderna.

Tillväxt
Bolaget bedömer att marknadstillväxten drivs av flera faktorer. Den genomsnittliga livslängden på befolkningen
globalt ökar och med en åldrande befolkning ökar behovet av sjukvård och därmed antalet provtagningar och
analyser.

Patentportfölj
Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nano-partiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning
av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i första hand har
Lumito valt att fokusera på digital patologi. Lumito har patenterat sin teknologi med två världsomspännande
patentfamiljer och ytterligare en ny ansökan har gjorts under 2017.
Den första patentfamiljen skyddar användandet av UCNP:s för avbildning i spridande material. Denna familj
har patent godkända i nyckelregioner över hela världen och innebär ett brett skydd, även utanför medicinskt
användande.
Den andra patentfamiljen, också den med patent godkända i nyckelregioner, beskriver användandet av
ljuspulser för förbättring av teknikens effektivitet och kortare avbildningstider.
Den tredje patentansökan beskriver hur UCNP kan användas vid avbildning av framför allt vävnadsprover,
specifikt inom patologi och vävnadsdiagnostik, och skickades in 2017.

1 Tissue Diagnostic Market: Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trend and Forecast, 2016-2024”; Transparency Market Research, Feb 2017
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Flera tester samtidigt i samma vävnadssnitt
Lumitos utvecklade avbildningsteknik baseras på uppkonverterande nanopartiklar (Up-Converting Nano Particles,
”UCNP”) och kan användas till att skapa produkter för avbildning av såväl vävnader i levande organismer (in-vivo)
som på vävnadsprov i laboratoriemiljö (in-vitro).
Den utvecklade metoden tar fram avbildningar med hög kontrast och utan bakgrundssignal. Den första
applikationen utvecklas för vävnadsdiagnostik och digital patologi. Teknologin ger möjlighet att färga in vävnad
med nanopartikelbaserade reagenser och därmed göra avbildningar i det egenutvecklade instrumentet. Teknikens
styrkor är att skapa avbildningar med hög kontrast och detaljeringsgrad samt möjlighet att göra infärgningar med
både Lumitos och traditionella reagenser i samma vävnadssnitt, d v s det kan göras flera tester samtidigt i ett
enda tunt vävnadssnitt.
Bilderna nedan visualiserar celler med förekomst av Her2, en vanlig markör vid diagnos av bröstcancer.

Bild A visar bröstvävnad infärgad med Her2-UCNP-reagens för att
visualisera celler med förekomst av Her2.

Bild B visar infärgning i vävnadsprov med standard DAB-infärgning.

Både bild A och bild B visar jämförbar detaljeringsnivå, men både bakgrundssignal och autofluorescens är eliminerade i Lumitos UCNP-baserade infärgning (bild A). Eliminering av all oväsentlig information från bakgrundssignal
och autofluorescens ger väsentligt bättre förutsättningar för automatiserad analys baserat på t ex AI-algoritmer.
Fördelarna med avbildningarna med Lumitos teknologi är att det endast förekommer signaler från de markörer
som söks – i detta fall bröstcancermarkören Her2.

Bilderna ovan visar kombinerad UCNP-infärgning och H&E-infärgning i samma cellsnitt. Lumitos teknologi stödjer både UCNP-infärgning och
H&E-infärgning i samma vävnadsprov. Användaren kan sedan välja att analysera båda bilderna var för sig eller i en sammanslagen bild. Bild
A visar UCNP-baserad Her2-infärgning av BT 474 som är en bröstcancercellinje. I bild B visas standardiserad H&E-infärgning av samma snitt.
I bild C visas den sammanslagna bilden.
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Aktiekursens utveckling, oktober 2018 till och med 30 december 2019
Nedanstående graf visar aktiekursens utveckling (SEK)
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De största aktieägarna

Nedanstående tabell visar de största aktieägarna per den 31 december 2019.
Ägare

Innehav
2019-12-31

Röster i %

Cardeon Futuring Finance AB

5 000 000

7,08

Masoud Khayyami

4 118 000

5,83

Avanza Pension Försäkrings AB

3 240 498

4,59

Stefan Andersson Engels

2 100 000

2,97

Ali Baalkbaki

1 380 000

1,95

BBright AB

1 324 000

1,87

Ducti Invest AB

1 294 643

1,83

Nordnet Pensionsförsäkring AB

1 050 342

1,49

Amir Poursamad

1 000 000

1,42

Christer Gåhltorp

814 000

1,15

Totalt tio största aktieägarna

21 321 481

30,2

Övriga aktieägare (ca 4500)

49 327 256

69,8

Totalt

70 648 739

100,0

Källa: Euroclear
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Styrelse

Dr Masoud Khayyami, styrelseordförande
Utbildning och bakgrund: Doktor i kemi vid Lunds Universitet. Gedigen erfarenhet
från forskning, medicin, medtech och biotekniksektorerna. Gedigen entreprenörserfarenhet (Pro-light Diagnostics AB, SpectraCure AB) och expertkunnande inom til�lämpad medicin, mikrobiologi- och biotechområdet, särskilt vad gäller utveckling av
olika typer av biomolekyler för kommersiell användning och forskning inom biologiska
applikationer. Styrelseledamot både i medtechbolag och andra bolag.
Totala aktier samt via närstående och bolag: 8 699 945 st (varav 4 000 000 aktier
via Cardeon AB, 40 procent ägande).
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare, men oberoende i förhållande till
Bolaget och bolagsledningen.
Dr Roland Andersson, styrelseledamot
Utbildning och bakgrund: Professor i kirurgi vid Lunds universitet sedan år 2000.
Gedigen klinisk erfarenhet och klinisk samt translationell forskning. Författare av mer
än 500 artiklar i fackgranskade tidskrifter. Handledare för ett 30-tal avslutade doktorander inom områdena cancer, systemisk inflammation, organsvikt och tarmfunktion.
Styrelseledamot Aqilion AB, Reccan Diagnostics AB, Nordic Biotechnology AB.
Aktier: 0 st
Antal teckningsoptioner: 0 st
Roland Andersson är en oberoende styrelseledamot gentemot ägarna i Bolaget.	

Ulf Bladin,styrelseledamot
Utbildning och bakgrund: Medicinekandidat från Karolinska Institutet, Civilekonom och
Master från Handelshögskolan i Stockholm. För närvarande partner på Rewell Medical
AB. Har tidigare varit bl.a. General Manager, Vice President för regionen EMEA på Hycor
Biomedical, Vice President Commercial Operations Europe på Thermo Fisher Scientific
Immuno Diagnostics Division, Vice President med Globalt ansvar för Marketing, Health
Economy, Corporate Communications, Scientific & Regulatory Affairs på Phadia AB. Ulf
har även haft ledande kommersiella positioner inom läkemedelsindustrin hos Pfizer och
Merck Sharp & Dohme.
Aktier privat och via närstående: 120 000 st
Ulf Bladin är en oberoende styrelseledamot gentemot ägarna i Bolaget.
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Styrelse

Urban Widén, styrelseledamot
Utbildning och bakgrund: Internationell ledare med mer än 25 års erfarenhet
inom pharma-industrin varav 18 år som VD inom life science-bolag som AstraZeneca Ungern, Schering-Plough and Organon Biosciences Sweden, AutomationsPartner Sweden, Fürst Medicinskt Laboratorium Filial Sweden. Omfattande industriell
och teknisk kunskap inom försäljning, marknadsföring, market access och ledning.
Erfaren entreprenör med kompetens inom global marknadsföring, förvärv, organisk tillväxt och implementering av effektivitetsåtgärder.
Antal aktier: 0 st
Antal teckningsoptioner: 0 st.
Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt Bolaget och bolagsledningen.

Stefan Andersson Engels, styrelseledamot
Utbildning och bakgrund: Teknologie doktor i fysik, 1990, Lunds universitet.
Professor i fysik vid Lunds universitet fram till 2016. Sedan 2016 föreståndare för
Biophotonics vid Tyndall National Institute, Irland. Post-doc vid McMasters University i Hamilton, Ontario, Kanada. Mottog Erna Ebelings pris, Svensk Förening för
Medicinsk Teknik och Fysik, 2003. Förstahandskandidat vid utnämningen av professuren i biomedicinsk fysik på Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 1996.
Medförfattare till mer än 200 artiklar i fackgranskade tidskrifter.
Andel aktier privat samt via närstående: 2 100 000 st.
Antal teckningsoptioner: 0 st.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare, men oberoende i förhållande
till Bolaget och bolagsledningen.
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Ledning

Stefan Nilsson,
VD

Andreas Johansson,
CTO

Henrik Ljung,
CFO

Civilingenjör i elektronik, Lunds universitet.

Civilingenjör i elektroteknik, Lunds
universitet

Civilekonom, Lunds universitet

Mer än 20 års erfarenhet från att
leda tillväxtbolag inom informationsteknologi, varav 11 år som VD.
Tidigare arbete omfattar bl a; VD
Exallon Systems AB, VD Consafe
Infotech AB, VD Gasoptics Sweden
AB, regionchef Sogeti Sverige AB,
medgrundare av Evolti AB, ett private equity-bolag som investerar i IT
sektorn i Öresundsregionen, managementkonsult Duciti Management
AB.

Mer än 20 års erfarenhet av produktutveckling och systemdesign
inom både hårdvara och mjukvara.
Tidigare arbete omfattar bl a algoritmutveckling för handskriftstolkning,
konsult inom inbyggda system samt
senast systemingenjör på Flatfrog
AB.

Bakgrund som auktoriserad revisor
och med mångårig erfarenhet som
CFO bl a i Cerdo Bankpartner Aktiebolag, Acconeer AB, Ballingslöv AB,
AB Sardus och Malmöhus Invest AB.
Är anlitad på konsultbasis motsvarande 25 procent av en heltidstjänst.

Antal aktier privat: 0 st

Antal aktier privat och via bolag:
1 314 643 st.
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Antal aktier privat: 40 000 st.

Förvaltningsberättelse
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Styrelsen och den verkställande direktören för Lumito AB
(publ) avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2019.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om
inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

fönstret till ett lösenpris på 1,45 SEK per aktie. Lumito
tillfördes cirka 16,2 MSEK före emissionskostnader och
innebär fortsatt ekonomisk stabilitet i bolaget, när arbetet fortsätter med lanseringen av Lumitos första produkt.
•

Allmänt om verksamheten
Lumito AB (publ) med säte i Lund är specialiserat på medicinsk forskning och utveckling inom avbildningsteknik. Bolagets patent och övriga immateriella tillgångar omfattar, att
tillsammans med uppkonverterande nanopartiklar (UCNP)
som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader
i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden och bolaget har i första hand valt att fokusera
på vävnadsdiagnostik och digital patologi.

Väsentliga händelser efter årets slut
•

Tidigare CTO, Anders Sjögren har antagit en ny roll som
senior rådgivare i Bolaget. Hans ersättare, Andreas
Johansson, påbörjade sin anställning den 13 januari
2020.

•

Lumitos partner för utveckling av infärgningsvätskor
har meddelat att arbetet med infärgnings
vätskorna
fortfarande pågår och beräknas vara klart under andra
kvartalet.

•

Lumito anställer en produktspecialist och förbereder sig
inför den första produktlanseringen på referensklinker.

•

Patent beviljat på den sydkoreanska marknaden
för vävnadsdiagnostik. Patentet är tidigare godkänt
i Australien, Kina, Sydafrika, USA och Japan.

•

Lumitos utvecklingspartner TTP i Cambridge har
informerat om att leveransen av Lumitos instrument
avsett för validering på referenskliniker beräknas ske i
juni vilket är ca 6-8 veckor senare än planerat på grund
av den rådande coronapandemin och att Storbritannien
sedan ett antal veckor befinner sig i en lock-down.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter
dess utgång
Året har karaktäriserats av intensivt utvecklingsarbete med
leverans av alfaprototyper och väsentligt förbättrade avbildningar. Användarstudier har genomförts för att säkerställa att
den kommande produkten funktionellt överensstämmer med
laboratoriernas arbetsprocesser.

Arbetet med att stärka kännedomen om Bolaget bland
patologer såväl som aktieägare fortsatte. Bolaget presenterades på the Digital Pathology & AI Congress i
London, men även på Stora Aktiedagen i Göteborg och
Stockholm samt Småbolagsjakten i Stockholm.

Händelser under 2019
•

Första resultaten från ny instrumentprototyp visade väsentligt förbättrad bildkvalitet.

•

Samarbete med CR Competence inleddes avseende karakterisering av nanopartiklar.

•

Avtalsmässig kvittningsemission till TTP beslutades.

•

Patentansökan rörande användning av pulserat ljus vid
avbildning godkändes i USA.

Forskning och utveckling

•

Bolaget anlitade QAdvis och påbörjade arbetet mot
CE-märkning.

Den övervägande delen av bolagets resurser används till
forskning och utveckling.

•

Företrädesemissionen som genomfördes under våren
2019 bestod av aktier och teckningsoptioner TO2. Emissionen jämte övertilldelning tillförde Bolaget cirka 38,7
MSEK före emissionskostnader.

Förväntad utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

•

Alfaprototypen av instrumentet levererades till Lumito
enligt plan.

•

Viktiga framsteg i produktutvecklingen – samtidig infärgning i samma snitt med hög detaljeringsgrad.

Som med alla tidiga bolag så finns betydande risker i Lumito
och bolaget arbetar ständigt med att säkerställa att styrelse
och ledning noggrant överväger olika alternativ och fattar väl
underbyggda beslut.

•

För att säkerställa kvalitet och stabilitet i framtagningsprocessen av Lumitos infärgningsreagenser påbörjades
ett samarbete med RISE (Research Institutes of Sweden)
som innebär att RISE tar över utvecklingsresultaten rörande reagenserna från Lumitos utvecklingspartner TTP
plc. RISE kommer att optimera protokoll för att säkerställa en jämn och stabil produktionsprocess.

•

Aktieägarna visade Lumito stort förtroende när den första lösenperioden för teckningsoptionen Serie 2 TO2
avslutades. Teckningsgraden uppgick till 72,3 procent
och totalt tecknades 11 179 281 nya aktier i det första

Intresset för Lumitos lösning och produkt är mycket stor.

Finansieringsbehov
Lumito kommer även framöver vidareutveckla produkten vilket kommer att medföra ytterligare kostnader. Såväl storleken som tidpunkten för eventuella kapitalbehov beror på ett
antal faktorer, däribland framgång med produktutvecklingen,
genererade intäkter samt samarbetsavtal.
Det finns dock risk att Bolaget i framtiden kan behöva ytterligare kapitaltillskott för att kunna fortsätta bedriva och utveckla verksamheten i den takt och omfattning som planerats.
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Bolaget kan då komma att inte kunna erhålla nödvändiga kapitaltillskott på fördelaktiga villkor. Framtida kapitalanskaffningsåtgärder kan resultera i utspädning av ägandet i Bolaget för de aktieägare som väljer att inte delta i eventuella
kommande nyemissioner. Det finns risk att Bolaget då inte
kommer att kunna erhålla nödvändig finansiering eller att
sådan finansiering kan erhållas på, för befintliga aktieägare,
fördelaktiga villkor. Ett uteblivande med att erhålla ytterligare finansiering vid rätt tidpunkt kan medföra att Bolaget
måste skjuta upp, dra ner på, eller avsluta verksamheter.
Leverantörer
Lumito utvecklar idag sin produkt med TTP plc (The Technology Partnership) och med RISE (Research Institute of
Sweden). Avsikten är att fortsatt arbeta med dem som leverantör även när produkten är färdigutvecklad. Det finns en
risk att leverantören kan komma att bryta avtal, inte leverera
i tid eller till tillräckligt hög standard, eller höja sina priser.
Att hitta nya leverantörer riskerar att vara tidsödande så väl
som kostsamt. Det finns även risk för att materialpriserna
kan komma att öka. Skulle någon eller flera av ovan nämnda händelser inträffa kan det påverka Bolagets verksamhet,
finansiella ställning och resultat negativt.
Produktutveckling
Lumito utvecklar produkter, metoder och koncept i egen
regi och genom samarbeten med utomstående parter. För
närvarande har Bolaget som huvudsakligt fokus att utveckla
tekniken inom vävnadsdiagnostik och digital patologi. Om
Bolagets utvecklingsarbete inte skulle uppnå förväntade resultat kan detta komma att påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt. Bolagets nuvarande
och framtida samarbetspartners kan i det fall de ställer krav
på kompletterande studier och tester avseende Bolagets
tekniska lösningar och produkter, utöver sådant arbete som
redan är planerat, leda till fördyringar och/eller förseningar vilket i sin tur skulle kunna komma att påverka Bolagets
verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.
Patent
Bolagets konkurrenskraft är bl.a. beroende av Bolagets förmåga att erhålla, upprätthålla och försvara patent till skydd
för sina produkter. Det finns inte någon garanti för att patentansökningar resulterar i godkända patent, att godkända
patent kan upprätthållas eller att patenten ger ett tillräckligt
omfattande skydd för att ha kommersiell betydelse. Även
om Bolaget erhåller tillfredsställande patentskydd kan kostnaderna för att upprätthålla detta skydd vara betydande,
liksom kostnaderna för att försvara patenten vid eventuellt
intrång från tredje part. Skulle någon eller flera av ovan
nämnda händelser inträffa kan det påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Risker relaterade till immateriella skydd
Det finns risk att Bolagets nuvarande immaterialrättsliga
skydd och bedömning av möjligheterna till och behoven av
ytterligare immaterialrättsligt skydd inte är tillräckliga. Andra bolag inom sektorn skulle också kunna tänkas ha immateriella rättigheter på vilka Bolagets verksamhet skulle
kunna hävdas inkräkta. Försvar av Bolagets rättigheter eller
ersättning till tredje part för intrång i och/eller användning
av tredje parts immateriella rättigheter kan innebära minskade intäkter eller ökade kostnader till dess att överträdelsen beivrats, licensavgifter betalats eller tillåtelse erhållits
att nyttja tredje parts immateriella rättigheter. Osäkerhet till
följd av att patenträttegångar eller andra processer inleds
och fullföljs kan ha en väsentligt negativ effekt på Bolagets
konkurrensförmåga, lönsamhet och kapitalbehov.
Bolaget skulle även kunna förlora en talan beträffande intrång i tredje parts immateriella rättigheter vilket kan medföra att Bolagets rätt till den immateriella rättigheten upphör.
Därtill kan ett intrång i en eller flera av Bolagets immateriella rättigheter skada Bolagets marknadsrenommé. Dessa
samtliga faktorer kan ha väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Äganderätten till de immateriella rättigheter som genereras
av anställda inom ramen för Bolagets verksamhet tillfaller
som huvudregel Bolaget i enlighet med tillämplig lagstiftning
och befintliga avtal. För det fall Bolaget framgent misslyckas med att ta sina immateriella rättigheter i anspråk kan det
få negativa effekter på Bolagets verksamhet, resultat och
finansiella ställning.
Konkurrens och/eller alternativa diagnosmetoder
Bolaget kan komma att utsättas för konkurrens från andra
företag med verksamhet inom motsvarande område. Flera
av dessa företag kan ha större finansiella resurser än Lumito. Även den generella forskningen och utvecklingen inom
de områden där Bolaget avser att vara aktivt kan negativt
inverka på Bolagets förmåga att sälja sina produkter då andra metoder eller applikationer kan komma att visa sig mera
fördelaktiga. Detta skulle kunna påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.
Myndighetsbeslut
För att få marknadsföra produkter baserade på Bolagets
teknologi kan myndighetstillstånd komma krävas. För det
fall användning av Bolagets produkter skulle visa sig behöva
myndighetstillstånd kommer Bolaget att verka för att sådant
tillstånd inhämtas. Det finns inte någon garanti för att sådana tillstånd erhålles eller att tillstånden har den omfattning
som Bolaget förväntar sig. En eventuell tillståndsprocess
kan också komma att bli både tids- och kapitalkrävande, vilket kan försena en lansering av produkter baserade på Bolagets teknologi på marknaden, medförande negativ inverkan
på Bolagets resultat, finansiella ställning och kassaflöde.
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Covid-19

Finansiering

Covid-19 utbrottet har medfört att bolaget har vidtagit åtgärder för att skydda medarbetare, ta samhällsansvar och att
försöka begränsa eventuella negativa effekter på bolagets
verksamhet. Lumitos utvecklingspartner TTP i Cambridge
har informerat om att leveransen av Lumitosinstrument
avsett för validering på referenskliniker beräknas ske i juni
vilket är ca 6-8 veckor senare än planerat på grund av den
rådande coronapandemin och att Storbritannien sedan ett
antal veckor befinner sig i en lock-down. Utöver detta kan
bolaget i dagsläget inte uppskatta om och i så fall i vilken
omfattning bolagets verksamhet kan komma att påverkas.
Företagsledningen och styrelsen följer noga utvecklingen.

Styrelsen utvärderar löpande bolagets behov av finansiering
och har också syfte att ha möjlighet att anskaffa rörelsekapital och ta tillvara på framtida möjligheter att få in långsiktiga
starka ägare samt att vidare finansiera Bolagets tillväxtstrategi. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet %

2019

2018

2017

2016

2015

0

0

0

0

0

-7 862 462

-5 046 112

-1 534 160

-108 731

-957

67 509 615

24 330 958

11 403 250

369 238

88 608

91

89

83

-6

96
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Förändring av eget kapital

Belopp vid årets
ingång, 2019-01-01
Nyemission

Aktiekapital

Fond för
utvecklingsutgifter

Överkursfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

709 860

10 029 517

27 677 252

-11 637 300

-5 046 112

21 733 217

1 056 358

54 246 379

Disposition enl beslut
av årets årsstämma:

55 302 737

-5 046 112

Avsatt till fond för
utvecklingsutgifter

24 690 535

-24 690 535

Emissionskostnader

Belopp vid årets
ingång, 2018-01-01
Nyemission

1 766 218

34 720 052

74 464 978

-7 458 654

-41 373 947

-7 862 462

-7 862 462

61 714 838

Fond för
utvecklingskostnader

Överkursfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

122 397

589 958

10 930 378

-663 581

-1 534 160

9 444 992

97 876

17 236 461

17 334 337

-1 534 160
489 587

Avsatt till fond för
utvecklingsutgifter

1 534 160

–

-489 587
–
9 439 559

-9 439 559

Årets resultat
Belopp vid årets
utgång, 2018-12-31

-7 862 462

Aktiekapital

Disposition enl beslut
av årets årsstämma
Fondemission

–

–

-7 458 654

Årets resultat
Belopp vid årets
utgång, 2019-12-31

5 046 112

709 860

10 029 517

27 677 252

-11 637 300

-5 046 112

-5 046 112

-5 046 112

21 733 217

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 25 228 569, disponeras enligt följande:
Ansamlad förlust

-41 373 947

Överkursfond

74 464 978

Årets förlust

-7 862 462

Disponeras så att i ny räkning överföres

25 228 569
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Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.

Resultaträkning
2019

2018

0

0

391 558

23 228

391 558

23 228

Not
Aktiverat arbete för egen del
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

3

0

0

Övriga externa kostnader

3

-5 011 735

-3 279 624

Personalkostnader

4

-3 105 389

-1 765 206

-1 798

0

-161 074

-24 510

-8 279 996

-5 069 340

-7 888 438

-5 046 112

26 793

0

-817

0

25 976

0

-7 862 462

-5 046 112

0

0

-7 862 462

-5 046 112

Av/nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Resultat efter skatt
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Balansräkning
2019-12-31

2018-12-31

5

33 517 723

8 827 188

6

1 635 243

1 214 673

35 152 966

10 041 861

34 152

0

34 152

0

35 187 118

10 041 861

1 499 240

465 343

277 437

132 096

1 776 677

597 439

30 545 820

13 691 658

Summa omsättningstillgångar

32 322 497

14 289 097

SUMMA TILLGÅNGAR

67 509 615

24 330 958

Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och
liknande arbeten
Patent
Summa immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och verktyg

7

Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
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Balansräkning
2019-12-31

2018-12-31

1 766 218

709 860

34 720 052

10 029 517

36 486 270

10 739 377

Överkursfond

74 464 978

27 677 252

Balanserad vinst eller förlust

-41 373 947

-11 637 300

-7 862 462

-5 046 112

25 228 569

10 993 840

61 714 839

21 733 217

4 977 900

1 728 626

Skatteskulder

34 687

30 693

Övriga skulder

372 430

108 228

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

409 759

730 194

5 794 776

2 597 741

67 509 615

24 330 958

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter

Fritt eget kapital

Årets resultat
Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys
2019

2018

Helår

Helår

-7 862 462

-5 046 112

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

1 798

0

Betald skatt

3 994

0

-7 856 670

-5 046 112

Förändring av kortfristiga fordringar

-1 179 238

-322 775

Förändring av leverantörsskulder

3 249 274

1 006 731

Förändring av kortfristiga skulder

-56 233

-367 248

-5 842 867

-4 729 404

-25 111 105

-9 439 559

-35 950

0

-25 147 055

-9 439 559

47 844 084

17 334 337

0

10 400 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

47 844 084

27 734 337

Årets kassaflöde

16 854 162

13 565 374

Likvida medel vid årets början

13 691 658

126 284

Likvida medel vid årets slut

30 545 820

13 691 658

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Emissionslikvid

Likvida medel vid årets början
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinci- I de fall utgifter för forskning och utveckling har finansierats med statliga stöd har ingen aktivering skett.
per
Belopp i kr om inget annat anges.

Materiella anläggningstillgångar

Allmänna redovisningsprinciper

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar
enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).

Avskrivningar
De immateriella anläggningstillgångarna består av utgifter för patent samt utvecklingskostnader för bolagets
produkt. Avskrivning kommer att göras från den tidpunkt
då bolagets produkt befinner sig i kommersiell fas.

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

Avskrivning för de materiella anläggninstillgångarna
sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med
hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

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.

Inventarier 20 procent.

Övriga immateriella anläggningstillgångar

Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas
tillgångens återvinningsvärde.

Nedskrivningar - materialla och immateriella anläggningstillgångar

De immateriella tillgångar som bolaget innehar består
av utgifter för uppbyggnad av bolagets patentportfölj
samt utgifter för utveckling av bolagets produkt och redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med
avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde.
Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av
de framtida kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras.

Vid redovisning av utgifter för immateriella anläggningstillgångar 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.

Den diskonteringsränta som används är före skatt och
återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En
tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som
låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid
den senaste nedskrivningen har förändrats.
Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av
aktuell skatt och uppskjuten 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 är inkomstskatt för skattepliktigt
resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga
temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader
som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla tempo23
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rära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen
baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande
tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte
nuvärdesberäknats.

Den förändrade redovisningen, som tillämpas fr o m
räkenskapsåret 2019, innebär att dessa utgifter inte
längre redovisas brutto i resultaträkningen, utan istället
direkt hänförs till balansräkningens immateriella tillgångar som utgörs av Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten och Patent.
Denna förändring innebär inte någon skillnad på redovisat resultat, eget kapital eller för de tillgångar som
redovisas under Immateriella anläggningstillgångar. Förändringen har inte heller någon påverkan på bolagets
kassaflöde. Jämförelseperioder i denna rapport har
justerats i enighet med denna förändrade redovisningsprincip.

Då bolaget befinner sig i utvecklingsfas och ännu inte
visar några vinster har någon uppskjuten skattefordran
inte bokats. Bolaget har ett skattemässigt underskott
uppgående till -25 089 632 kronor.
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.
Redovisning av bidrag relaterade till anläggningstillgångar
Offentliga bidrag relaterade till tillgångar redovisas i balansräkningen genom att bidraget reducerar tillgångens
redovisade värde.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden
om framtiden. Dessa uppskattningar kommer sällan att
motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och
antaganden som kan komma att leda till risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och
skulder är främst värdering av immateriella tillgångar.
Varje år prövas om det finns någon indikation på att tillgångars värde är lägre än det redovisade värdet. Finns
en indikation så beräknas tillgångens återvinningsvärde,
vilket är det lägsta av tillgångens verkliga värde med
avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet.

Not 3 Förändrad redovisning
I dialog med vårt nytillträdda revisionsbolag har vi gjort
en förnyad tolkning av redovisningsregelverket K3 gällande vår tidigare redovisning i resultaträkningen av de
utgifter för Immateriella tillgångar som vi aktiverar såsom Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten, samt våra utgifter för Patent. I tidigare
angivna finansiella rapporter har dessa utgifter, som till
uteslutande del avser externa konsultkostnander, redovisats brutto i resultaträkningen, under benämningarna
”Aktiverat arbete för egen räkning”, som ingått under
summa Intäkter, och ”Råvaror och förnödenheter” samt
”Övriga externa kostnader”, som ingått i rörelsens kostnader.
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2019

2018

Aktiverat arbete för egen räkning

25 111 105

9 439 559

Justering ny princip

-25 111 105

-9 439 559

0

0

Råvaror och förnödenheter

-24 958 763

-8 827 188

Justering ny princip

24 958 763

8 827 188

0

0

-5 164 077

-3 891 995

152 342

612 371

-5 011 735

-3 279 624

2019

2018

3

1

3

1

Löner och andra ersättningar för styrelse och VD

1 332 125

1 266 087

Löner och andra ersättningar för övriga anställda

853 093

0

2 185 218

1 266 087

150 502

126 518

47 743

0

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

659 393

366 559

Summa sociala kostnader

857 638

493 077

3 042 862

1 759 164

Andel män i styrelsen

100%

100%

Andel män bland övriga ledande befattningshavare

100%

100%

Not 3 Förändrad redovisning (forts)

Aktiverat arbete för egen räkning
Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Justering ny princip
Övriga externa kostnader

Not 4 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Sverige

Löner och andra ersättningar

Summa löner och andra ersättning
Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
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Not 5 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde

8 827 188

0

Internt utvecklade tillgångar

24 690 535

8 827 188

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

33 517 723

8 827 188

Utgående redovisat värde

33 517 723

8 827 188

Not 6 Patent

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Not 7 Inventarier och verktyg

1 214 673

602 302

420 570

612 371

1 635 243

1 214 673

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden

0

0

Inköp

35 950

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

35 950

0
0

Årets avskrivningar

-1 798

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 798

0

Utgående redovisat värde

34 152

0

Not 8 Händelser efter balansdagen
•

Tidigare CTO, Anders Sjögren har antagit en ny roll som senior rådgivare i Bolaget. Hans ersättare,
Andreas Johansson, påbörjade sin anställning den 13 januari 2020.

•

Lumitos partner för utveckling av infärgningsvätskor har meddelat att arbetet med infärgnings
vätskorna fortfarande pågår och beräknas vara klart under andra kvartalet.

•

Lumito anställer en produktspecialist och förbereder sig inför den första produktlanseringen på
referensklinker.

•

Patent beviljat på den sydkoreanska marknaden för vävnadsdiagnostik. Patentet är tidigare
godkänt i Australien, Kina, Sydafrika, USA och Japan.

•

Lumitos utvecklingspartner TTP i Cambridge har informerat om att leveransen av Lumitos
instrument avsett för validering på referenskliniker beräknas ske i juni vilket är ca 6-8 veckor
senare än planerat på grund av den rådande coronapandemin och att Storbritannien sedan ett
antal veckor befinner sig i en lock-down.
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Underskrifter
Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma 2020-05-27 för fastställelse.
Lund 2020-05-06

Masoud Khayyami				

Stefan Andersson Engels

Styrelseordförande				Styrelseledamot

Roland Andersson				Urban Widén
Styrelseledamot				Styrelseledamot

Ulf Bladin					Stefan Nilsson
Styrelseledamot 				Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2020-05-06
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Ola Bjärehäll
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Lumito AB (publ), org.nr 556832-0062

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Lumito AB (publ) för år 2019. Bolagets årsredovisning
ingår på sidorna 14-27 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Lumito AB (publ)s finansiella ställning per den 31
december 2019 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 Lumito 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 Lumito 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.

Övrig upplysning
Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 har utförts av en annan revisor som lämnat
en revisionsberättelse daterad 8 april 2019 med omodifierade uttalanden i Rapport om
årsredovisningen.

Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna 1-13
samt 32. 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.
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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.

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 revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
•

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 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 våra 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 vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

•

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

•

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi 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 vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

•

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
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Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

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 Lumito AB (publ) för år 2019 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 Lumito 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.

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
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något 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 aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed
vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte
är förenligt med aktiebolagslagen.
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Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 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. Vi går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Lund den 6 maj 2020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ola Bjärehäll
Auktoriserad revisor
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Adress
Lumito AB
Gasverksgatan 1
226 29 Lund
046-16 20 60
www.lumito.se
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