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ÅRSREDOVISNING 2021

LUXBRIGHT I KORTHET
Luxbright bildades 2012 och 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 för-
bättra och skydda liv genom att möjliggöra skarpare röntgenbilder. Bolagets röntgenrör utgör ett 
kraftfullt, stabilt, och kostnadseffektivt alternativ till konventionella röntgenrör. 

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 två primära marknadssegment:  
industriell non-destructive testing (”NDT”) samt säkerhetsindustrin.

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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Prototyp av Luxbrights kallkatodrör tillverkad i december 2021.

Kallkatodrör adresserar en   
stor och växande marknad’’
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När vi summerar 2021 kan vi se tillbaka på ett år av stora 
framgångar likväl som utmanande motgångar. Vår sats-
ning på att utveckla vår testutrustning har fallit mycket 
väl ut och gett viktiga insikter i produkternas prestanda  
och funktionalitet. Detta har varit avgörande för vår  
effektivisering av produktutvecklingen. Den framtagna 
förenklade konstruktionen, som infördes under senare 
delen av 2021, har lett till ökade volymer och förbättrad 
kvalitet i produktionen. Våra motgångar har till största  
del varit vår leveransförmåga där varuförsörjnings- 
kedjan har varit mycket utmanande i kölvattnet av pan-
demin. Sammanvägt har det ändå varit ett positivt år 
med flera viktiga framsteg inom produktutvecklingen 
som stärker oss på lång sikt.

Vår nettoomsättning blev lägre än förväntat under året. 
Dels har vi haft förseningar i fabriken, dels har vår om-
ställning mot en enklare konstruktion inte hunnit ge full 
effekt på vår leveransförmåga under 2021. Vårt resultat 
har påverkats negativt av den lägre nettoomsättning-
en men samtidigt har våra kostnader varit något lägre 
än förväntat men högre än 2020. Att kostnaderna är  
högre 2021 jämfört med 2020 beror på de satsningar  
som Bolaget genomfört på personalsidan samt att 
Bolaget sedan november 2020 är noterat på First North. 

MADE IN SWEDEN
För att långsiktigt möta vår ambition inom produktion 
och leveransförmåga, och för möjligheten att nå en högre  
takt i produktutvecklingsarbetet, har vi fattat beslutet 

att samla våra resurser under ett tak och utöka verksam- 
heten i Sverige med en egen produktionskapacitet för 
mindre volymer. Detta skapar viktig kontroll av produk-
tionsprocessen för både protyper och färdigutvecklade 
produkter. Genom att samla förmågan i Sverige och  
samarbeta med regionala underleverantörer har vi som 
målsättning att förbättra kvaliteten ytterligare och att öka  
leveransprecisionen avsevärt. Planeringen har redan  
påbörjats och implementeringen av nya resurser beräk-
nas inledas under andra kvartalet 2022. Den strategiska  
inriktningen med ”Made in Sweden” innebär också att 
bolaget flyttar till nya större produktionsanpassade  
lokaler i Göteborg. 

PRODUKTION OCH LEVERANSER    
Vi kan konstatera att vi under året nått flera milstolpar i 
vår produktutvecklingsplan som vi fortsätter genomföra 
med oförtruten kraft. På produktionssidan har vi dock 
påverkats av pandemin, i synnerhet eftersom resande 
till Kina varit omöjligt att genomföra under hela 2021. 

I slutet av året har produktionen av våra rör legat på 
en önskvärd nivå, mycket tack var den förenklade kon-
struktionen vi under det gångna året implementerat 
framgångsrikt. Vi har dock ännu inte kommit i kapp vår 
tidigare planering vilket vi har som målsättning att göra 
under 2022. För många av våra inneliggande order är  
leverans av ett komplett monoblock ett krav. I flertalet 
fall har tyvärr vår samarbetspartner i sin tur haft utma-
ningar. Brist på resurser, både i form av komponenter 

ÅRETS HÄNDELSER OCH FRAMÅTBLICK 2022

MATS ALM – VD Luxbright AB

 
VD HAR ORDET
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såväl som personal, har gjort att de planlagda leveran-
serna har blivit försenade. Vår lokala personal i vårt 
kinesiska dotterbolag i Suzhou börjar dock komma på 
plats i egna lokaler. Alla obligatoriska tillstånd för verk-
samheten beräknas vara på plats under andra halvan av 
2022. Under ansökningstiden genomförs det tillstånds-
pliktiga arbetet antingen tillsammans med vår externa 
partner i Kina eller på huvudkontoret i Göteborg.  

På leveranssidan är vi särskilt stolta över att under året 
säkrat ytterligare beställningar på mikrofokusrör från 
M-serien från återkommande kunder. Denna typ av pro-
dukter har stor marknadspotential och visar vägen till 
framtida tillväxt.  

EXPANSION    
För att möta våra utmaningar och nyttja våra resurser 
bättre har vi genomfört en omorganisation med målet att 
rikta vår samlade kompetens mer mot produktutveck-
ling. Som ett led i detta har vi utökat organisationen i både 
Kina och Sverige. Vi fortsätter även att stärka vår kapa- 
citet genom att implementera ytterligare utrustning  
för utveckling och testning. Samtidigt som dessa föränd-
ringar stärker vår egen förmåga är det fortsatt en del av 
vår utvecklingsstrategi att bilda partnerskap med viktiga 
bolag i branschen. Det skapar fler möjligheter för snabb 
tillväxt genom en ökad tillgång till kompetens, kapacitet 
och marknader.  

Vårt produktutvecklingsarbete framåt fokuserar i första 
hand på nya varianter av M-serien och tillhörande gene-
ratorer från olika OEM-leverantörer. En analys av kon-
kurrenter visar på alltför dyra lösningar för den mass-
marknad vi har identifierat, och vi känner att vi med vår 
teknik är på rätt väg. Vår kallkatodteknik får nu också 
ökat fokus genom rekrytering av nyckelkompetenser 
och inte minst genom en lyckad första prototyp som 
producerades i slutet av året.    

Pandemin begränsade vår förmåga att besöka kunder, 
partners och att delta i andra viktiga möten. Under ett  
litet fönster i pandemin kunde RSNA, en mässa i Chicago, 
USA, genomföras under begränsade former. Positivt där-
ifrån var det tydliga intresset för lösningar baserade på 
kallkatod men även ett fortsatt ökat marknadsbehov av 
våra mikrofokusrör.  

Vi ser fram emot 2022 med nya satsningar på ”Made in 
Sweden” och en återgång till mer normala affärskon-
takter. Vi känner stor tillförlit i att detta sammantaget 
kommer att leda till en ökad möjlighet att utveckla vår 
potential och säkerställa leveranser till förväntade nivåer 
under 2022.
 
MATS ALM  
VD Luxbright AB
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Oberoende i förhållande till:

Namn Befattning Invald Innehav1 
Bolaget och ledande 

befattningshavare
Större  

aktieägare2

Anders Brännström Styrelseordförande 2015 714 965 aktier indirekt via det  
helägda bolaget Ergonor AB

Ja Ja

Staffan Hillberg Styrelseledamot 2013 138 366 aktier Ja Ja

Qiu-Hong Hu Styrelseledamot 2014 766 758 aktier och   
151 120 teckningsoptioner

Nej Ja

Mikael Högberg Styrelseledamot 2019 Inga aktier eller teckningsoptioner i 
Bolaget per dagen för Memorandumet

Ja Ja

Erik Lindeblad Styrelseledamot 2021 3 966 666 aktier privat och indirekt 
via bolaget Lindeblad Venture AB

Ja Nej

Linda Persson Styrelseledamot 2021 Inga aktier eller teckningsoptioner i 
Bolaget per dagen för Memorandumet

Ja Ja

STYRELSE
Av nedanstående tabell framgår Bolagets styrelseledamöter, året de först valdes in, ledamöternas befattning, om de 
anses vara oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare och om de anses vara oberoende i 
förhållande till större aktieägare samt deras aktieinnehav i Bolaget (från Informationsmemorandum april 2022). 

Ytterligare personlig information om styrelseledamöterna, deras utbildning/bakgrund och erfarenhet samt andra 
övriga pågående uppdrag m.m. framgår av Bolagets hemsida med adress www.luxbright.com/bolagsstyrning.

1 Avser eget och närstående fysiska och juridiska personers innehav samt innehav genom kapitalförsäkring.
2 Med ”större aktieägare” avses ägare som direkt eller indirekt kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i Bolaget. Om ett företag äger mer än  
50 procent av aktierna, andelarna eller rösterna i ett annat företag, anses det förstnämnda företaget indirekt kontrollera det senare företagets ägande i det andra företaget.

MIKAEL HÖGBERG 
Född 1973 
Styrelseledamot  
sedan 2019

ANDERS BRÄNNSTRÖM 
Född 1945 
Styrelseledamot och  
styrelseordförande  
sedan 2016 

STAFFAN HILLBERG 
Född 1964 
Styrelseledamot  
sedan 2013

QIU -HONG HU 
Född 1959 
Styrelseledamot  
sedan 2014

LINDA PERSSON 
Född 1978 
Styrelseledamot  
sedan 2021

ERIK LINDEBLAD 
Född 1973 
Styrelseledamot  
sedan 2021
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Namn Befattning Antälld sedan Innehav3 
Mats Alm Chief Executive Officer (CEO) 2018 160 000 aktier och  

150 000 teckningsoptioner 

Karin Dankis Head of Development 2020 Inga aktier eller teckningsoptioner i 
Bolaget per dagen för Memorandumet.

Christopher Steele Chief Operating Officer (COO) 2017 58 797 aktier aktier privat och indirekt 
via bolaget Flicker Effect AB

Håkan Bengtsson Chief Financial Officer (CFO) 2018 Inga aktier eller teckningsoptioner i 
Bolaget per dagen för Memorandumet.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
I nedanstående tabell visas namn, födelseår, nuvarande befattning, det år personen blev en ledande befattnings- 
havare samt aktieinnehav i Bolaget (från Informationsmemorandum april 2022).

Ytterligare personlig information om de ledande befattningshavarna, deras utbildning/bakgrund och erfarenhet samt 
andra övriga pågående uppdrag m.m. framgår av Bolagets hemsida med adress www.luxbright.com/bolagsstyrning.

3 Avser eget och närstående fysiska och juridiska personers innehav samt innehav genom kapitalförsäkring.

MATS ALM 
Född 1963 
CEO sedan 2018 

KARIN DANKIS 
Född 1989 
Head of Development  
sedan 2020

CHRISTOPHER STEELE  
Född 1982 
COO sedan 2017 

HÅKAN BENGTSSON 
Född 1963 
CFO sedan 2018
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Styrelsen och verkställande direktören för  Luxbright AB 
avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Luxbright är ett teknikföretag med fokus på att utveckla  
och kommersialisera en ny generation röntgenrör. 
Genom patenterad teknik erbjuder Bolaget innovativa 
röntgenrör, generatorer och framtida röntgensystem 
till internationella systemleverantörer för att kunna för- 
bättra och skydda liv genom att möjliggöra skarpare  
röntgenbilder. Bolagets röntgenrör utgör ett kraftfullt,  
stabilt, och kostnadseffektivt alternativ till konventio-
nella röntgenrör. Tekniken erbjuds i två primära mark- 
nadssegment: industriell non-destructive testing (”NDT”)  

och säkerhetsindustrin. Bolaget har idag strategiska  
kunder och samarbetsavtal med globala tillverkare av  
röntgenutrustning och generatorer inom olika använd- 
nings- och affärsområden. Luxbrights vision är att förse  
marknaden med de mest efterfrågade lösningarna för 
röntgenstrålning.

Företaget har sitt säte i Göteborg.

LIKVIDITET OCH FINANSIERING
Bolaget har tillförts 5,8 MSEK via inlösen av tecknings- 
optioner samt 25,3 MSEK via nyemission varför Bolagets  
finansiering är säkerställd för de kommande  12 måna-
derna.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

INNEHAV ÄGARANDEL I %
Lindeblad Venture AB 3 150 000 10,54%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 767 941 9,26%
Fabriken i Sparreholm AB 2 070 000 6,92%
Futur Pension 1 409 662 4,71%
Almi Invest AB 1 382 077 4,62%
GU Ventures AB 1 055 597 3,53%
Tellort Capital AB 840 204 2,81%
Swedbank Försäkring 830 500 2,78%
Hu, Qiuhong 766 758 2,56%
Egonor Aktiebolag 664 965 2,22%
Övriga ägare 14 960 807 50,05%
Totalt 29 898 511 100,00%

  
Totalt antal aktieägare per 2021-12-31
       Antal ägare            Innehav
Antal aktieägare     1 525                     29 898 511

ÄGARFÖRHÅLLANDEN 2021-12-31

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
RÄKENSKAPSÅRETS SLUT
Bolaget anställer en Technical Lead med placering på 
huvudkontoret i Göteborg.

Bolaget har tagit fram och testat ett röntgenrör med  
bolagets patenterade kallkatodteknik. Det är en stor mil- 
stolpe för både bolaget och röntgenindustrin.

Den 21 februari 2022 beslutade bolagets styrelse att  
föreslå en extra bolagsstämma i Bolaget, stämman hölls 
den 23 mars 2022 och där beslutades att genomföra en 
nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga 
aktieägare. Emissionen är genomförd med full teck-
ning och tillförde Bolaget 25,3 MSEK före emissions-

kostnader (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen i 
Företrädesemissionen uppgick till 2,20 SEK per aktie och 
var säkerställd till 100 procent genom teckningsförbin-
delser samt garantiåtaganden. Bakgrund och motiv är 
att Luxbright har beslutat att öppna en ny produktions-
anläggning i Göteborg för tillverkning av kallkatod- och 
mikrofokusrör för industriella tillämpningar. Med an-
läggningen får Bolaget full kontroll över produktions-
processen och möjligheten att snabbare ta ut innova-
tioner på marknaden.

I mars tillfördes bolaget 5,8 msek, innan tecknings- 
options kostnader, från teckningsoptioner av serie TO1 
som emitterades i samband med LUXBRIGHT AB:s emis-
sion av units under det fjärde kvartalet 2020.
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FLERÅRSÖVERSIKT (TKR) 2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning 0 614 704 0 0
Resultat efter finansiella poster -18 006 -12 383 -10 654 -12 259 -6 938
Balansomslutning 23 994 44 111 15 443 15 059 9 550
Soliditet (%) 86,0 87,6 68,0 45,8 -62,2
Antal anställda 12 10 9 9 11

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

 

Belopp i kr

Balanseras i ny räkning       11 331 019

SUMMA   11 331 019
 

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

 Aktie- 
kapital

Fond för  
utv.utgifter

Överkurs- 
fond

Balanserat 
resultat

Årets 
resultat

Belopp vid årets ingång 3 737 314 4 170 422 92 889 911 -49 777 931 -12 383 332
Disposition enligt beslut av 
årets årsstämma

    
-12 383 332

 
12 383 332

För.fond för utvecklingsutgifter  1 391 482  -1 391 482  
Årets resultat     -18 006 147

Belopp vid årets utgång 3 737 314 5 561 904 92 889 911 -63 552 745 -18 006 147

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 
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 ▪ RESULTATRÄKNING
 Not

2021-01-01 
-2021-12-31

2020-01-01 
-2020-12-31

  
Nettoomsättning  0 614 295

Aktiverat arbete för egen räkning  1 391 482 1 386 710

Övriga rörelseintäkter 2 739 768 860 640

  2 131 250 2 861 645 

    
Rörelsens kostnader    

Handelsvaror  -138 642 -427 071

Övriga externa kostnader  -11 443 037 -7 706 424

Personalkostnader 3 -8 145 839 -6 844 751
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  -281 518 -115 322

Övriga rörelsekostnader  -36 435 -60 950
 
Rörelseresultat  

-20 045 471 
-17 914 221

-15 154 518 
-12 292 873

   

Resultat från finansiella poster    
Räntekostnader och liknande resultatposter 4 -91 926 -90 459

  -91 926 -90 459

Resultat efter finansiella poster  -18 006 147 -12 383 332

    
Resultat före skatt  -18 006 147 -12 383 332
    

Årets resultat  -18 006 147 -12 383 332
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 ▪ BALANSRÄKNING
 Not

 
2021-12-31

 
2020-12-31

TILLGÅNGAR   
   

Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar   

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5 8 240 954 6 849 472

Patent 6 3 540 691 3 073 904

Varumärken 7 372 765 372 765

  12 154 410 10 296 140
 

Materiella anläggningstillgångar   

Inventarier, verktyg och installationer 8 1 104 038 1 176 710

  1 104 038 1 176 710

Finansiella anläggningstillgångar   

Andelar i koncernföretag 14 2 150 000 0
  2 150 000 0

Summa anläggningstillgångar  15 408 448 11 472 850

   
Omsättningstillgångar   

Varulager m m   

Färdiga varor och handelsvaror  0 442 981

0 442 981
 

Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar  74 791 128 718

Övriga fordringar  583 898 2 180 138

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  417 894 374 238

  1 076 583 2 683 094

   
Kassa och bank  7 509 242 29 512 091

Summa omsättningstillgångar  8 585 824 32 638 166

SUMMA TILLGÅNGAR  23 994 272 44 111 016
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 ▪ BALANSRÄKNING
 Not

 
2021-12-31

 
2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
   

Eget kapital   

Bundet eget kapital    

Aktiekapital  3 737 314 3 737 314

Fond för utvecklingsutgifter  5 561 904 4 170 422

9 299 218 7 907 735
   
Fritt eget kapital   

Fri överkursfond  92 889 911 92 889 911

Balanserad förlust  -63 552 745 -49 777 931

Årets resultat  -18 006 147 -12 383 332
  11 331 019 30 728 648

Summa eget kapital  20 630 237 38 636 384

 

Långfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 9 1 098 095 1 805 726

Summa långfristiga skulder  1 098 095 1 805 726

   

Kortfristiga fordringar  

Leverantörsskulder  770 180 971 534

Aktuella skatteskulder  18 741 3 692

Övriga skulder 10 133 847 343 922

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 1 343 172 2 349 757

Summa kortfristiga skulder  2 265 940 3 668 905

  
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  23 994 272 44 111 016
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ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredo-
visningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och kon-
cernredovisning (K3). Företaget är moderföretag men  
med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisnings- 
lagen 7 kap 3§ upprättas ingen koncernredovisning. 

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 aktive- 
ringsmodellen. Det innebär att utgifter som uppkommit 
under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samt-
liga 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 anlägg 
 ningstillgången 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  
 utvecklingen 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 företa-
get är redovisade till anskaffningsvärde minus ackumu-
lerade 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 för-
värvet. Materiella anläggningstillgångar redovisas som  
tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig 
information är sannolikt att den framtida ekonomiska 
nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller före- 
taget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan be-
räknas 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 för-
delar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultat- 
räkningen. 

Materiella anläggningstillgångar         Antal år 
Inventarier, verktyg och installationer            5 år

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 tillgångens  
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 marknadsmässiga bedöm-
ningar av pengars tidsvärde och de risker som avser till-
gången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de 
skäl som låg till grund för beräkningen av återvinnings-
värdet 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 redovisas 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 framtida 
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 an-
läggningstillgång redovisas som minskning av tillgång-
ens 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

2021 2020
Övriga intäkter 11 219 110 421

Hyresintäkter 728 549 750 222

 739 768 860 643

 ▪ NOT 3 
ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

2021 2020
Medelantalet anställda   

Kvinnor 4 3

Män 8 7

 12 10

 ▪ NOT 4 
RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

2021 2020
Räntekostnader 91 926 90 459

 91 926 90 459
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 ▪ NOT 6 
PATENT

2021-12-31 2020-12-31
Vid årets början 4 610 002 3 646 190

Nyanskaffningar 466 787 963 812

Ackumulerade anskaffningsvärden 5 076 789 4 610 002
   

Vid årets början -1 536 098 -1 536 098

Ackumulerade bidragsfinansierade patentkostnader -1 536 098 -1 536 098
   
Utgående redovisat värde 3 540 691 3 073 904

Anskaffningsvärdet har minskats med offentliga bidrag från Horizon 2020.

 ▪ NOT 7 
VARUMÄRKEN

2021-12-31 2020-12-31
Vid årets början 372 765 372 765

Nyanskaffningar  0

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

 ▪ NOT 5 
BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN

2021-12-31 2020-12-31
Vid årets början 9 860 569 8 473 859

Årets aktiveringar 1 391 482 1 386 710

Ackumulerade anskaffningsvärden 11 252 051 9 860 569
   

Vid årets början -3 011 098 -3 011 098

Ackumulerade bidragsfinansierad aktivering -3 011 098 -3 011 098
  

Utgående redovisat värde 8 240 953 6 849 471

  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 
2021-12-31

Lånebelopp 
2020-12-31

Västra Götalandsregionen 206 024 403 900

ALMI 892 071 1 401 826

 1 098 095 1 805 726

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. 
Anstånd med återbetalning har upphört och betalning fortlöper enligt plan

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

2021-12-31 2020-12-31

Övriga skulder - personalskatt -133 847 -343 922

 -133 847 -343 922

 ▪ NOT 8 
INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

2021-12-31 2020-12-31
Vid årets början 1 454 309 385 746

Nyanskaffningar 213 907 1 068 563

Utrangeringar -68 530 0

Ackumulerade anskaffningsvärden 1 599 686 1 454 309
   

Vid årets början -1 366 -6 358

Avskrivning bidragsfinansierad nyanskaffning 1 366 4 992

Ackumulerade bidragsfinansierad nyanskaffning 0 -1 366

Vid årets början -276 234 -155 920

Utrangeringar 63 470 0

Årets avskrivningar -282 884 -120 314

Ackumulerade avskrivningar -495 648 -276 234
   
Utgående redovisat värde 1 104 038 1 176 709

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

2021-12-31 2020-12-31

Upplupna kostnader - Personalrelaterade -971 067 -1 218 174

Övriga upplupna kostnader -372 105 -1 131 583

 -1 343 172 -2 349 757

 ▪ NOT 12 
STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

2021-12-31 2020-12-31

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

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 0 0

Lämnade aktieägartillskott 2 150 000  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 150 000 0

 Utgående redovisat värde 2 150 000 0

 ▪ NOT 13 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT
- Bolaget anställer en Technical Lead med placering på huvudkontoret i Göteborg.

- Bolaget har tagit fram och testat ett röntgenrör med bolagets patenterade kallkatod 
 teknik. Det är en stor milstolpe för både bolaget och röntgenindustrin.

-  En nyemission genomfördes som tillförde Bolaget 25,3 MSEK före emissionskostnader.

-  Inlösen av teckningsoptioner tillför bolaget 5,8 msek, innan teckningsoptions kostnader. 

-  Ryssland-Ukraina konflikten har inte, efter balansdagen fram tills att denna rapport  
  avgivits påverkat utvecklingen av företages verksamhet, ställning och resultat.   
  Konfliktens finansiella påverkan på företagets affärer är i nuläget svåra att uppskatta.   
  Styrelsen följer den fortsatta utvecklingen mycket noga och har en förhöjd beredskap  
  att agera. Även om den allmänna världsekonomin påverkas negativt under året så är  
  bedömningen att det inte kommer att äventyra den fortsatta driften av verksamheten.



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 2021.  

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 2021 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 2021 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 någon 
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, det datum som framgår av vår digitala underskrift 
 
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: 147.161.xxx.xxx
2022-05-04 10:37:51 UTC
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