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LUXBRIGHT I KORTHET
Luxbright är ett teknikföretag med fokus på att utveckla och kommersialisera en ny generations 
röntgenrör. Genom patenterad teknik erbjuder Bolaget innovativa röntgenrör, generatorer och 
framtida röntgensystem till internationella systemleverantörer för att kunna förbättra och skydda 
liv genom att möjliggöra skarpare röntgenbilder. Bolagets röntgenrör utgör ett kraftfullt, stabilt,  
och kostnadseffektivt alternativ till konventionella röntgenrör. 

Bolaget bildades 2012 och verksamheten baseras på den teknologi som grundaren, Dr. Qiu-Hong Hu,  
har anskaffat; huvudsakligen på Chalmers Tekniska Högskola. Hans prisbelönade forskning har 
fortsatt på Luxbright, som har förfinat den nya röntgenrörsteknologin.

Luxbrights produkter ämnar lösa de problem som har kännetecknat röntgenmarknaden under 
mycket lång tid: begränsad bildupplösning, överflödig värme, komplicerad röntgenrörsdesign och 
begränsad mobilitet av röntgensystem. Tekniken erbjuds i tre primära marknadssegment: industriell  
non-destructive testing (”NDT” ), säkerhets industrin samt medicinsk radiologi.

Bolaget erbjuder idag röntgenrör med mikrofokus som kan bidra till högre bildupplösning än tradi- 
tionella röntgenrör. Utöver det är Bolaget i början av att utöka produktportföljen med röntgenrör 
innehållande kallkatod, vilket leder till röntgensystem med reducerad energikonsumtion som är 
både säkrare, kostnadseffektivt och mer miljövänligt.
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Att rädda, skydda och förenkla  
människors liv genom avancerad 
röntgenteknologi.

’’
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Det är med glädje och stolthet som jag presenterar vår 
första årsredovisning som noterat bolag. Att förbereda 
en organisation för att verka i en noterad miljö är en 
process som tar mycket kraft men som också medför 
ett fokus och en genomlysning av verksamheten som 
ger ett strategiskt mervärde under lång tid framöver. 
Strategier och planer blir genomarbetade och i vårt fall 
påbörjades denna process redan i våras. Vi fick dock 
skjuta på noteringen till november då marknaden var 
orolig under våren. 

Under året mer än fördubblades vår nettoomsättning 
som ett resultat av vår fokusering på att produktifiera  
och lansera microfokusrör i M-serien. Vårt resultat, 
exklusive EU-bidrag, var något bättre än föregående år 
och helt i linje med våra förväntningar då vår tillväxt-
strategi kombinerar både kostnadskontroll och fram- 
åtriktade satsningar.   

PRODUKTION OCH LEVERANSER   
Situationen med en pandemi i världen har påverkat 
bolaget. Produktion av komponenter i Sverige har  
fungerat med mindre störningar medan vår slutmon-
tering i Kina tillfälligt stängdes ner när restriktioner 
infördes. 

VD  
HAR ORDET

2020 – ÅRET DÅ LUXBRIGHT BLEV ETT BÖRSNOTERAT BOLAG

MATS ALM  
VD Luxbright AB
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I takt med att dessa har lättats upp har vi successivt 
kunnat återuppta utveckling, prototyptillverkning och 
produktion. Vi har även, trots reserestriktioner, kunnat 
förstärka vår kinesiska verksamhet med mer personal 
under året. Pandemin har dock övergripande begränsat 
vår förmåga att besöka kunder, partners och andra  
viktiga möten som till exempel mässor. Vi ser därför 
vissa förseningar i projekt som inte helt gått att över-
brygga med digitala möten. 

Leveranser har skett till återkommande kunder och 
vi är speciellt stolta över att ha levererat 160 kV-rör 
från M-serien i slutet av året. Denna typ av produkter 
har stor potential i marknaden och är därför en viktig 
milstolpe för framtida tillväxt. Vi kommer fortsatt att 
utveckla tillverkningsprocesser för att kunna möta 
marknadens behov av kortare leveranstider. Vår avsikt 
är att skapa förutsättningar för produktion i både Kina 
och Europa vilket kortsiktigt ställer ökade krav på  
produktutvecklingen och vårt ledningssystem.    

EXPANSION 
Under året har vi planenligt satsat på investeringar 
för att realisera vår patenterade teknik. Ett viktigt steg 
är att inskaffa utrustning för en utökad testkapacitet, 
främst i Sverige men även i Kina. Denna kapacitet 
används i våra utvecklingsprojekt och också i vårt 
verifieringsarbete i samband med produktion. Vi pla-
nerar också att fortsätta stärka vår organisation med 
nyanställd personal i både Kina och i Sverige och att 
ingå partnerskap med viktiga bolag i branschen för att 
ytterligare skapa möjligheter för snabb tillväxt genom 
en ökad tillgång till både kompetens, kapacitet och 
marknader.   

Vi fortsätter strategin att utveckla nya produkter. I första  
hand avser detta varianter av M-serien och tillhörande 
generatorer från olika OEM-leverantörer. En fortsatt 
rekrytering av personal med nyckelkompetenser beräk-
nas ge kapacitet att jobba med parallella projekt där en 
prototyp av bolagets kallkatodsteknik förväntas vara 
tillgänglig under 2021.   

Marknaden, som främst definieras av generatortill- 
verkare och systemleverantörer, kommer att bearbetas 
direkt med befintliga och nya produkter. Vi ser en stor 
potential i de produkter som vi har påbörjat leveranser 
av och förväntar oss en betydande försäljningstillväxt 
under 2021.   

Jag vill tacka hela Luxbright-teamet för hårt arbete, 
styrelsen för gott stöd, aktieägare samt investerare  
för det visade förtroendet och ser fram emot ett nytt 
verksamhetsår.

MATS ALM  
VD Luxbright AB
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Bakgrund: Anders Brännström har en civilingenjörs-
examen, Teknologie Doktor, från Chalmers Tekniska 
Högskola samt en civilekonomexamen från Göteborgs 
Universitet. Han har tidigare varit VD för Volvo  
Techno-logy Transfer AB (nu Volvo Group Venture 
Capital) och medlem av SKF Koncernledning. 
Dessförinnan var Anders VD för Spine Robotics AB  
och Götaverken Energy AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 514 965 aktier och 150 000 
teckningsoptioner per den 2020-12-31.

Bakgrund: Qiu-Hong Hu har en PhD i Materials 
Science från Chalmers Tekniska Högskola. Han har 30 
års erfarenhet från forskning och utveckling och mer 
än 15 beviljade patent. Han har tidigare varit CTO, 
CEO och styrelseledamot för UVIS AB och chef för labb, 
forskningschef på LightLab AB (publ) samt CSO på 
Sensing Instruments Corp.

Aktieinnehav i Bolaget: 766 758 aktier och 151 120 
teckningsoptioner per den 2020-12-31.

ANDERS BRÄNNSTRÖM
Född 1945

Styrelseledamot och  
styrelseordförande  
sedan 2016

QIU HONG HU
Född 1959

Styrelseledamot sedan 
2014. CSO sedan 2012 

STYRELSE

ÅRSREDOVISNING 2020Org.nr 556910-9837



7

ÅRSREDOVISNING 2020Luxbright AB    Org.nr 556910-9837

Bakgrund: Carljohan har en examen som utvecklings- 
ingenjör från Halmstad Högskola. Han är grundare av 
Comfort Audio AB och Din Hörsel AB och har tidigare  
varit styrelseordförande i Fluicell AB samt styrelse-
ledamot i andra entreprenörsledda bolag, inklusive 
LindheXtend AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 517 000 aktier, genom  
Carljohan Lagervall AB och inga teckningsoptioner  
per den 2020-12-31.

Bakgrund: Mikael Högberg har en kandidatexamen 
inom informationsteknologi från Mitthögskolan 
och har studerat lean production vid Chalmers 
Tekniska Högskola. Han har tidigare varit styrelse-
ledamot i Arcoma Incentive AB och Växjöregionens 
Teknikföretag ekonomisk förening samt extern  
verkställande direktör i Arcoma Aktiebolag.

Aktieinnehav i Bolaget: Inga aktier eller tecknings- 
optioner per den 2020-12-31.

CARLJOHAN LAGERVALL 
Född 1965

Styrelseledamot  
sedan 2016

MIKAEL HÖGBERG
Född 1973

Styrelseledamot  
sedan 2019

Bakgrund: Staffan Hillberg har en MBA från INSEAD 
och har studerat elektroteknik vid Chal-mers Tekniska 
Högskola. Han har tidigare varit VD för Heliospectra AB 
(publ), Partner CR&T Ventures AB och VD/Grundare för 
Appgate AB. 

Aktieinnehav i Bolaget: 138 366 aktier och inga  
teckningsoptioner per den 2020-12-31.

Bakgrund: Jesper Dahlberg har en jur. kand. från 
Lunds Universitet. Han har tidigare arbetat som  
advokat med affärsjuridisk inriktning och har varit VD 
för bolag i olika faser och branscher. Tidigare styrelse-
ledamot i ett antal entreprenörsledda teknikbolag.

Aktieinnehav i Bolaget: Inga aktier eller tecknings- 
optioner per den 2020-12-31. 

STAFFAN HILLBERG
Född 1964

Styrelseledamot  
sedan 2013

JESPER DAHLBERG
Född 1964

Styrelseledamot  
sedan 2015

STYRELSE forts.
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LEDNINGSGRUPP

ÅRSREDOVISNING 2020Org.nr 556910-9837

Bakgrund: Mats Alm har en examen inom Controller 
DIHM, IHM Personligt Ledarskap, från IHM Business 
School. Han har 30 års erfarenhet inom röntgen- 
marknaden och har bland annat varit VD och styrelse- 
ledamot i Unfors RaySafe AB. Mats var tidigare styrelse- 
ordförande i SenCere Medical AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 160 000 aktier, genom 
Fridkulla Invest AB och 150 000 teckningsoptioner per 
den 2020-12-31.

MATS ALM
Född 1963

CEO sedan 2018

QIU HONG HU
Född 1959

CSO sedan 2012

Bakgrund: Qiu-Hong Hu har en PhD i Materials 
Science från Chalmers Tekniska Högskola. Han har  
30 års erfarenhet från forskning och utveckling och 
mer än 15 beviljade patent. Han har tidigare varit CTO, 
CEO och styrelseledamot för UVIS AB och chef för labb, 
forskningschef på LightLab AB (publ) samt CSO på 
Sensing Instruments Corp.

Aktieinnehav i Bolaget: 766 758 aktier och 151 120 
teckningsoptioner per den 2020-12-31.
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LEDNINGSGRUPP forts.

Bakgrund: Christopher Steele har en MSc i Intellectual 
Capital Management från Göteborgs Universitet och en 
BSc i Business från Indiana University. Han har tidigare 
varit COO på Heliospectra AB (publ) och har kommersi-
ell och operativ ledningserfarenhet från Klarna AB och 
Ricoh Americas. 

Aktieinnehav i Bolaget: 46 197 aktier genom Flicker 
Effect AB och inga teckningsoptioner per den  
2020-12-31.

Bakgrund: Håkan Bengtsson har en civilekonomexamen 
från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Han 
har erfarenhet inom management, finans och HR inom 
onoterade och noterade bolag. Han har tidigare varit CFO 
i Heliospectra AB (publ), CFO och styrelseordförande i 
Nembo AB samt styrelseordförande i Nevecka AB. Håkan 
har även varit styrelseledamot i Food Diagnostics AB. 

Aktieinnehav i Bolaget: Inga aktier eller tecknings- 
optioner per den 2020-12-31.

CHRISTOPHER STEELE 
Född 1982

COO sedan 2017

Bakgrund: Karin Dankis har en Civil Ingenjörsexamen i 
Automation och Mekatronik med inriktning på produkt- 
utveckling från Chalmers Tekniska Högskola. Karin har  
tidigare drivit produktledning och produktutvecklingen  
för bolaget Heliospectra AB (publ) som Director of 
Product Managment and Engineering.

Aktieinnehav i Bolaget: Inga aktier eller tecknings- 
optioner per den 2020-12-31.

KARIN DANKIS
Född 1959

Head of Development  
sedan 2020

HÅKAN BENGTSSON
Född 1963

CFO sedan 2018
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Styrelsen och verkställande direktören för Luxbright AB 
avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Luxbright är ett teknikföretag med fokus på att utveck-
la och kommersialisera en ny generation röntgenrör. 
Genom patenterad teknik erbjuder Bolaget innovativa 
röntgenrör, generatorer och framtida röntgensystem 
till internationella systemleverantörer för att kunna 
förbättra och skydda liv genom att möjliggöra skarpare 
röntgenbilder. Bolagets röntgenrör utgör ett kraftfullt, 
stabilt, och kostnadseffektivt alternativ till konven-
tionella röntgenrör. Tekniken erbjuds i tre primära 
marknadssegment: industriell non-destructive testing 
(”NDT”), säkerhetsindustrin samt medicinsk radiologi. 
Bolaget har idag strategiska kunder och samarbets- 
avtal med globala tillverkare av röntgenutrustning  
och generatorer inom olika användnings- och affärs- 
områden såsom industriell NDT, säkerhetsindustrin, 
medicinsk radiologi och forskning. Luxbrights vision är 
att förse marknaden med de mest efterfrågade lösning-
arna för röntgenstrålning. 
Företaget har sitt säte i Göteborg.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
RÄKENSKAPSÅRETS SLUT
Ett nytt laboratorium med specialutrustning har  
installerats i Göteborg och en applikationsingenjör 
har anställts.

ÅRETS HÄNDELSER
Situationen med en pandemi i världen har påverkat 
bolaget. Produktion av komponenter i Sverige har fung-
erat med mindre störningar medan vår slutmontering  
i Kina tillfälligt stängdes ner när restriktioner infördes. 
I takt med att dessa har lättats upp har bolaget succes-
sivt kunnat återuppta utveckling, prototyptillverkning 
och produktion. Pandemin har dock övergripande 
begränsat bolagets förmåga att besöka kunder, part-
ners och andra viktiga möten som till exempel mässor. 
Bolaget ser därför vissa förseningar i projekt som inte 
helt gått att överbrygga med digitala möten. Ett dotter- 
bolag har under året startats i Suzhou, Kina för att  
stärka bolagets närvaro på den viktiga kinesiska  
marknaden.

Leveranser har skett till återkommande kunder och 
speciellt viktig var leveransen av 160 kV-rör från 
M-serien i slutet av året. Denna typ av produkter har 
stor potential i marknaden och är därför en viktig mil-
stolpe för bolagets framtida tillväxt. Bolagets avsikt är 
att skapa förutsättningar för produktion i både Kina och 
Europa vilket kortsiktigt ställer ökade krav på produkt- 
utvecklingen och bolagets ledningssystem.    

Under året har det genomförts en företrädesemission 
som tillförde bolaget cirka 13 MSEK före emissions- 
kostnader. I november noterades bolaget på Nasdaq 
First North och tillfördes cirka 36 MSEK före emissions-
kostnader.

Bolaget har erhållit en fortsatt certifiering enligt ISO 
9001:2015 och bolagets patent godkänns i USA, Japan 
samt av det kinesiska CNIPA.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

INNEHAV ÄGARANDEL I %
Lindeblad Venture AB 3 150 000 10,54%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 925 735 9,79%
Futur Pension 1 622 273 5,43%
Almi Invest AB 1 382 077 4,62%
H&A FK Emissionskonto 1 154 436 3,86%
GU Ventures AB 1 055 597 3,53%
Fabriken i Sparreholm AB 1 037 895 3,47%
Swedbank Försäkring 1 030 000 3,44%
Tellort Capital AB 840 204 2,81%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 711 618 2,38%
Övriga ägare 14 988 676 50,13%
Totalt 29 898 511 100,00%

  
Totalt antal aktieägare per 2020-12-31 uppgår till 1 503.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN 2020-12-31
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FLERÅRSÖVERSIKT (TKR) 2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 614 704 0 0 0
Resultat efter finansiella poster -12 383 -10 654 -12 259 -6 938 -3 116
Balansomslutning 44 111 15 443 15 059 9 550 12 952
Soliditet (%) 87,6 68,0 45,8 -62,2 -5,2
Antal anställda 10 9 9 11 6

 Aktie- 
kapital

Fond för  
utv.utgifter

Överkurs- 
fond

Balanserat 
resultat

Årets 
resultat

Belopp vid årets ingång 1 267 826 2 783 711 46 027 991 -28 923 556 -10 654 411
Emissionskostnad    -8 813 254  
Nyemission 2 469 488  46 861 920   
Disposition enligt beslut av 
årets årsstämma:

   -10 654 411 10 654 411

Avs. till fond för utv.utg.  1 386 710  -1 386 710  
Årets resultat     -12 383 332

Belopp vid årets utgång 3 737 314 4 170 421 92 889 911 -49 777 931 -12 383 332

 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Styrelse och verkställande direktör föreslår att fritt eget kapital disponeras enligt följande:

 

Belopp i kr

Balanseras i ny räkning     30 728 648

SUMMA   30 728 648
 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

LIKVIDITET OCH FINANSIERING
Bolagets finansiering är säkerställd för de kommande 12 månaderna.
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 ▪ RESULTATRÄKNING
 Not

2020-01-01 
-2020-12-31

2019-01-01 
-2019-12-31

  
Nettoomsättning  614 295 703 681

Aktiverat arbete för egen räkning  1 386 710 1 474 277

Övriga rörelseintäkter 2 860 640 2 192 510

  2 861 645 4 370 468

    
Rörelsens kostnader    

Handelsvaror  -427 071 -1 070

Övriga externa kostnader  -7 706 424 -7 838 952

Personalkostnader 3 -6 844 751 -6 844 045
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  -115 322 -33 596

Övriga rörelsekostnader  -60 950 -201 970

Rörelseresultat  
-15 154 518 
-12 292 873

-14 919 633 
-10 549 165

    

Resultat från finansiella poster    
Räntekostnader och liknande resultatposter 4 -90 459 -105 246

  -90 459 -105 246

Resultat efter finansiella poster  -12 383 332 -10 654 411

    
Resultat före skatt  -12 383 332 -10 654 411
    

Årets resultat  -12 383 332 -10 654 411
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 ▪ BALANSRÄKNING
 Not

 
2020-12-31

 
2019-12-31

TILLGÅNGAR   
   

Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar   

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5 6 849 472 5 462 761

Patent 6 3 073 904 2 110 092

Varumärken 7 372 765 372 765

  10 296 140 7 945 618

Materiella anläggningstillgångar  

Inventarier, verktyg och installationer 8 1 176 710 223 468

  1 176 710 223 468

Finansiella anläggningstillgångar  

Andelar i koncernföretag 14 0 0
  0 0

Summa anläggningstillgångar  11 472 850 8 169 086

  
Omsättningstillgångar  

Varulager m m  

Färdiga varor och handelsvaror  442 981 0

442 981 0

Kortfristiga fordringar  

Kundfordringar  128 718 0

Övriga fordringar  2 180 138 607 693

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  374 238 330 971

  2 683 094 938 664

  
Kassa och bank  29 512 091 6 335 166

Summa omsättningstillgångar  32 638 166 7 273 830

SUMMA TILLGÅNGAR  44 111 016  15 442 916

  
  



14

ÅRSREDOVISNING 2020Luxbright AB    Org.nr 556910-9837

 ▪ BALANSRÄKNING
 Not

 
2020-12-31

 
2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
   

Eget kapital   

Bundet eget kapital    

Aktiekapital  3 737 314 1 267 826

Fond för utvecklingsutgifter  4 170 422 2 783 711

7 907 735 4 051 537
  
Fritt eget kapital  

Överkursfond  92 889 911 46 027 991

Balanserad förlust  -49 777 931 -28 923 556

Årets resultat  -12 383 332 -10 654 411
  30 728 648 6 450 025

Summa eget kapital  38 636 384 10 501 562 

Långfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut 9 1 805 726 2 060 831

Summa långfristiga skulder  1 805 726 2 060 831

  

Kortfristiga fordringar  

Leverantörsskulder  971 534 389 571

Aktuella skatteskulder  3 692 46 907

Övriga skulder 10 343 922 125 923

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 2 349 757 2 318 122

Summa kortfristiga skulder  3 668 905 2 880 523 

  
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  44 111 016 15 442 916 
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ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredo-
visningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Företaget är moderföretag 
men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredo-
visningslagen 7 kap 3§ upprättas ingen koncernredovis-
ning. 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med 
föregående år.

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

Immateriella anläggningstillgångar 
Utgifter för forskning och utveckling 
Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas  
aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som upp-
kommit 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 anläggnings- 
 tillgången kommer att generera framtida ekonom- 
 iska fördelar.

- Det finns erforderliga och adekvata tekniska, 
 ekonomiska och andra resurser för att fullfölja  
 utveckling en och för att använda eller sälja den  
 immateriella anläggningstillgången.

- De utgifter som är hänförliga till den immateriella  
 anläggningstillgången kan beräknas på ett till- 
 förlitligt sätt.

Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av  
företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus 
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. 

Avskrivningar
Avskrivningar sker linjärt över tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som kostnad 
i resultaträkningen. Inga avskrivningar har gjorts under 
året. Avskrivningar kommer att ske när produkterna 
kommersialiseras. 

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningsgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar 
och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom 
inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till 
förvärvet. Materiella anläggningstillgångar redovisas 
som tillgång i balansräkningen när de på basis av till-
gånglig information är sannolikt att den framtida ekono-
miska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller 
företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till 
den del tillgångens prestanda förbättras i förhållande till 
den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. 
Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad 
i den period de uppkommer.

AVSKRIVNINGAR
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nytt-
jandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade 
förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska 
fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resulta-
träkningen. 

Materiella anläggningstillgångar        Antal år 
Inventarier, verktyg och installationer            5år

NEDSKRIVNINGAR - MATERIELLA OCH 
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indika-
tion på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade 
värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgång-
ens återvinningsvärde. 

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. Den diskonteringsränta som 
används är före skatt och återspeglar marknadsmäs-
siga 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 senast nedskrivningen har 
förändrats. 

FORDRINGAR
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell 
prövning beräknats bli betalt. 

NOTER

 ▪ NOT 1
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
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INTÄKTER
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget  
erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovi-
sas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet  
av det som erhållits eller kommer att erhållas.  

OFFENTLIGA BIDRAG
Ett offentligt bidrag som inte är förenat med krav på 
framtida prestation redovisas som intäkt när villkoren 
för att få uppdraget uppfyllts.

Ett offentligt bidrag som är förenad med krav på fram-
tida prestation redovisas som intäkt när prestationen 
utförs. Har bidraget tagits emot innan villkoren för att 
redovisa det som intäkt har uppfylls, redovisas bidraget 
som skuld.

Ett offentligt bidrag som hänför sig till förvärv av en  
anläggningstillgång redovisas som minskning av till-
gångens anskaffningsvärde.

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 rörelse-
resultatet medan kursvinster och kursförluster på finan-
siella fordringar och skulder redovisas som finansiella 
poster. 

NYCKELTALSDEFINITIONER
Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sido- 
intäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men 
före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning 
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade 
reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning.

Antal anställda 
Medelantal anställda under räkenskapsåret.

 ▪ NOT 2 
ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

2020 2019
Bidrag H2020 Fas II 0 2 098 562

Övriga intäkter 110 421 93 948

Hyresintäkter 750 222 0

 860 643 2 192 510

 ▪ NOT 3 
ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

2020 2019
Medelantalet anställda   

Kvinnor 3 3

Män 7 6

 10 9

 ▪ NOT 4 
RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

2020 2019
Räntekostnader 90 459 105 246

 90 459 105 246
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 ▪ NOT 6 
PATENT

2020-12-31 2019-12-31
Vid årets början 3 646 190 2 673 358

Nyanskaffningar 963 812 972 832

Ackumulerade anskaffningsvärden 4 610 002 3 646 190
   

Vid årets början -1 536 098 -1 280 584

Årets aktiverade bidrag  -255 514

Ackumulerade bidragsfinansierade patentkostnader -1 536 098 -1 536 098
   
Utgående redovisat värde 3 073 904 2 110 092

Anskaffningsvärdet har minskats med offentliga bidrag från Horizon 2020.

 ▪ NOT 7 
VARUMÄRKEN

2020-12-31 2019-12-31
Vid årets början 372 765 364 190

Nyanskaffningar 0 8 575

Ackumulerade anskaffningsvärden 372 765 372 765
   
Utgående redovisat värde 372 765 372 765

 ▪ NOT 5 
BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN

2020-12-31 2019-12-31
Vid årets början 8 473 859 6 999 583

Årets aktiveringar 1 386 710 1 474 276

Ackumulerade anskaffningsvärden 9 860 569 8 473 859
   

Vid årets början -3 011 098 -3 011 098

Ackumulerade bidragsfinansierad aktivering -3 011 098 -3 011 098

Utgående redovisat värde 6 849 471 5 462 761

Anskaffningsvärdet har minskats med offentliga bidrag från Horizon 2020.
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 ▪ NOT 9 
ÖVRIGA SKULDER TILL KREDITINSTITUT, LÅNGFRISTIGA
Nedan framgår fördelning av långfristiga lån.

 
Långivare

Lånebelopp 
2020-12-31

Lånebelopp 
2019-12-31

Västra Götalandsregionen 403 900 403 900

ALMI 1 401 826 1 656 931

 1 805 726 2 060 831

VGR-lånet är ett villkorslån och amorteringsplan föreligger från och med 2016. 
Återbetalningsskyldighet av lånet uppstår i samband med exploatering av projektet. 
Långivaren kan även avskriva lånet om resultat för vilket finansiering sökts ej uppnåtts. 
Ingen amortering har skett under 2020 pga rådande pandemi.

ALMI-lånet är ett Tillväxtlån för innovativa företag med en kredittid om 72 månader 
varav de första 12 månaderna är amorteringsfria.

 ▪ NOT 10 
KORTFRISTIGA SKULDER

2020-12-31 2019-12-31

Övriga skulder - personalskatt -343 922 -125 923

 -343 922 -125 923

 ▪ NOT 8 
INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

2020-12-31 2019-12-31
Vid årets början 385 746 385 746

Nyanskaffningar 1 068 563 0

Ackumulerade anskaffningsvärden 1 454 309 385 746
   

Vid årets början -6 358 -33 134

Bidragsfinansierad nyanskaffning 0 0

Avskrivning bidragsfinansierad nyanskaffning 4 992 26 776

Ackumulerade bidragsfinansierad nyanskaffning -1 366 -6 358

Vid årets början -155 920 -95 548

Årets avskrivningar -120 314 -60 372

Ackumulerade avskrivningar -276 234 -155 920
   
Utgående redovisat värde 1 176 709 223 468

Anskaffningsvärdet har minskats med offentliga bidrag från Horizon 2020.
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 ▪ NOT 11 
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2020-12-31 2019-12-31

Upplupna kostnader - Personalrelaterade -1 218 174 -783 927

Förutbetalat bidrag- Horizon 2020 0 -556 695

Övriga upplupna kostnader -1 131 583 -977 500

 -2 349 757 -2 318 122

 ▪ NOT 12 
STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

2020-12-31 2019-12-31

Ställda säkerheter- Företagsinteckning 2 500 000 2 500 000

Eventualförpliktelser 0 0

 2 500 000 2 500 000

 ▪ NOT 14 
ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Suzhou Luxbright International Trade Co., Ltd. 
Registreringsnummer 91320594MA23YC7B6T 
Säte är Suzhou, Kina

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0

Utgående redovisat värde 0 0

 ▪ NOT 13 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT
Ett nytt laboratorium med specialutrustning har installerats i Göteborg och en  
applikationsingenjör har anställts.



Huvudkontor: 
Luxbright AB 
Arvid Wallgrens backe 20 
413 46 Göteborg 
www.luxbright.com

Kina: 
Suzhou Luxbright International Trading Co. Ltd. 
No. 265 Suzhou Avenue East Road 
Suzhou Industrial Park, Suzhou, China



  

 

Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Luxbright AB, org.nr 556910-9837

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Luxbright AB 
för år 2020.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse-
enden rättvisande bild av Luxbright ABs finansiella ställning 
per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

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

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 

ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Luxbright AB enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

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

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets för-
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
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 att års-
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för-
väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen.  

 

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

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

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

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

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verk-
samheten. 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 upp-
lysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredo-
visningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett 
bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.  

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

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

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning av Luxbright AB för år 2020 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten 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 Luxbright AB enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att 
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter 
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel-
sens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgär-
der 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 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent-
ligt avseende: 

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

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

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

 

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

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 
 
 
Göteborg den  
 
Ernst & Young AB 
 
 
 
 
Linda Sallander 
Auktoriserad revisor 
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Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att 
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

LINDA SALLANDER
Auktoriserad revisor
Serienummer: 19820917xxxx
IP: 81.235.xxx.xxx
2021-04-12 18:27:54Z
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