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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Litium AB (publ), 556562-1835, med säte i Stockholm, får
härmed avge årsredovisning för 2019.
Allmänt om verksamheten
Information om verksamheten
Litium tillhandahåller en molnbaserad plattform för digital handel som hjälper stora och medelstora företag
inom både B2C och B2B att accelerera sin försäljning. Lindex, NordicFeel och Jollyroom är några av Litiums
kunder som tillsammans omsätter över 7 miljarder kronor årligen på Litiums plattform. Litium agerar genom
sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på Spotlight Stockmarket i Stockholm.
Litiums säte är Stockholm.
Immateriella tillgångar
Litium utvecklar en digital handelsplattform med tillhörande produktmoduler och paketeringar. Plattformen
vidareutvecklas löpande och nya releaser och versioner paketeras till marknaden enligt Litiums produktutvecklingsplan för plattformen.
Plattformen är kärnan i verksamheten och erbjuds marknaden via Litiums partnernätverk.
Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Belopp i SEK
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet %
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2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

40 895
-16 560
65,5

31 798
-5 544
77,7

23 791
-4 140
66,5

18 682
-4 923
72,0

17 137
-1 724
44,4
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Det är med glädje vi kan konstatera att vi stänger
2019 på ett övertygande sätt med ARR som vid
utgången av räkenskapsåret når en god bit över
40 MSEK. Vi fortsätter att hålla en hög tillväxttakt
och når över 30 % för 2019. Tillväxten drivs av
både nya och existerande kunder och från allt fler
intäktsströmmar. Även nettoomsättningen har haft en
fin tillväxt med drygt 29 % och landar på 41 MSEK för
året. Vår höga bruttomarginal på 75 % visar styrkan
i vår affärsmodell och ger oss gott om strategiska
valmöjligheter. Kort sagt – vi är väl positionerande för
fortsatt framgång.
Under året har vi sett att allt större verksamheter
överväger vår plattform som sin helhetslösning för
digital handel och/eller unified commerce motor. Vi
ser även en trend att besluten om teknisk plattform i
våra primära målgrupper allt mer flyttar från teknikenheterna till lednings- och styrelserummen på
grund av dess strategiska karaktär. Denna förflyttning
i kombination med den ökade efterfrågan på Litiums
erbjudande från högre marknadssegment är något
positivt men samverkar även till att säljcyklerna
tenderat att förlängas.
Om vi blickar framåt så förväntas digital handel i
konsumentsegmentet växa fortsatt starkt, men
på kort och medellång sikt ser vi troligen ännu
kraftigare tillväxt inom B2B. Skiftet till digitaliserad
handel pågår med full kraft och vi ser effekterna av
det varje dag i branschnyheterna. Vi på Litium tror
att flexibilitet är en kritisk egenskap att besitta för att
vara en vinnare framåt. Att snabbt kunna byta
strategier, kanaler, budskap och addera nya förmågor blir avgörande. Att inte vara begränsad av
teknik eller en tröghet i go-to-market blir nyckeln
och i vårt värdeerbjudande manifesteras det genom
flexibilitet, kundfokuserad paketering och best-of-
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breed. Detta verkar gillas av målmarknaden och
vi fortsätter att välkomna nya framsynta kunder till
Litium. Under året har vi kunnat välkomna exempelvis
Houdini, Didrikson, Aura Light, Eleven och
RevolutionRace. Direkt efter årskiftet så anslöt även
bland andra den nordiska hemelektronikdistributören
Tura Scandinavia och det världsledande fitnessbolaget Eleiko. Vi på Litium välkomnar dessa och
övriga nya kunder och ser denna tillströmning som
det viktigaste kvittot på att vi gör rätt saker.
Framåtriktat så fortsätter vi att maximera våra
investeringar i kundanskaffning och i att öka plattformens funktionalitet, för att både attrahera nya
kunder och ge ännu mer värde till våra befintliga
kunder. Vi kommer att öka våra ansträngningar för
att bryta ny mark i Norge och Danmark. Vi allokerar
ännu mer resurser till produktutveckling av Litium 8
och kommer i rask takt bygga ut flexibiliteten runt
vår kärna via det koncept vi kallar Litium Connect.
Vårt värdeerbjudande är mycket väl positionerat
för att kapitalisera på rådande och kommande
marknadstrender. Givet vår utmärkta strategiska
position och erbjudandets genomslag på en expansiv
marknad är rationalen stark för att investera i tillväxt,
och det kommer vi att göra.
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som
företaget står inför COVID-19
Effekter på kort sikt:
I skrivande stund ser vi inte att COVID-19 har
någon större påverkan på Litiums befintliga affär
på kort sikt då 95 % av bolagets intäkter är avtalsbundna. Dock kan Litiums potentiella kunder på
grund av det osäkra läget avvakta med att göra
investeringen i Litiums produkterbjudande och
Litiums tillväxt skulle i så fall gradvis bromsa in
från nuvarande höga nivå.
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Litium har inte något stort beroende av enstaka
leverantörer för att vår lösning ska fungera. Vi
arbetar redan idag med våra leverantörer av
IT-tjänster såsom drift och produktutveckling på
distans. Vi ser heller inte att priset på dessa tjänster
skulle öka utan snarare att det finns en överkapacitet som dessa leverantörer måste hantera.
På medellång och lång sikt kan Litium påverkas
på följande sätt om COVID-19 fortsätter att ha en
starkt negativ påverkan på Sveriges och världens
ekonomier:
En del av Litiums existerande kunder skulle kunna
få likviditetsproblem och hamna på obestånd.
Detta skulle innebära att våra intäkter skulle minska
och att vår churn och kundförluster skulle öka.
Vi ser inte att effekterna av COVID-19 skulle ha
en stor påverkan på prissättningen av vare sig vårt
erbjudande eller de tjänster vi köper.
Vi ser heller inte att Litium skulle kunna hamna i
en situation där vi skulle kunna blir skadeståndsskyldiga för att vi inte uppfyllt våra åtaganden.

I och med den kapitalanskaffning som initierades
under mars 2020 och som ska beslutas på extra
bolagsstämma den 30 mars 2020 så hotas heller
inte Litiums likviditet.
Vi ser i dagsläget inga andra risker än ovan men vi
bedömer läget som osäkert och utvärderar löpande
vilken påverkan utvecklingen har på vår affär på
både kort och lång sikt. Om bedömningen förändras
kommer vi att vidtaga nödvändiga åtgärder.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Den 10 mars 2020 beslutade styrelsen om en
riktad nyemission av 3,333,333 aktier till en
teckningskurs på 12 kr som därigenom skulle
tillföra bolaget 40 MSEK. När denna årsredovisning
publiceras så har Litium teckningsförbindelser
för emissionen i sin helhet, samt kallat till en extra
bolagsstämma som ska äga rum den 30 mars
2020 där slutgiltigt beslut om emissionen avses att
tas. I och med denna emission så hotas inte Litiums
likviditet på varken kort eller medellång sikt.
Ägarförhållanden

I tillägg till ovan beskrivna och kommenterade risker
så finns det även en möjlighet att digital handel blir
ett än större fokusområde för företag generellt vilket
i så fall skulle kunna, till en okänd del, balansera
eventuell negativ påverkan.
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Följande aktieägare äger mer än 10 % av aktierna i
bolaget: Fastpartner AB, 19,28 %
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Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital

Fond för
utv.utgifter

Ingående balans

9 843 776

22 931 590

Transaktioner med ägare
Summa

9 843 776

22 931 590

Omföring mellan poster i eget kapital
Omföring till fond för utvecklingsutgifter
Summa

-

8 586 203
8 586 203

Vid årets utgång

9 843 776

31 517 793

Fritt eget kapital

Balanserad
Överkursfond vinst el förlust

Årets
resultat

Ingående balans

59 767 285

-37 474 272

-5 544 300

Transaktioner med ägare
Sålda teckningsoptioner
Summa

59 767 285

345 500
-37 128 772

-5 544 300

-

-8 586 203
-5 544 300
-14 130 503
-

5 544 300
5 544 300
-16 560 029

59 767 285

-51 259 275

-16 560 029

Omföring mellan poster i eget kapital
Omföring till fond för utvecklingsutgifter
Disposition enl årsstämmobeslut
Summa
Årets resultat
Vid årets utgång

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Belopp i SEK

Styrelsen föreslår att ansamlat fritt eget kapital:
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Totalt

59 767 285
-51 259 275
-16 560 029
-8 052 019

Disponeras för balanseras i ny räkning
Summa
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-8 052 019
-8 052 019
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Resultaträkning
Resultaträkning
Belopp i SEK

2019-01-012019-12-31

2018-01-012018-12-31

40 895 289
5 191 533
1 440
46 088 262

31 797 605
4 784 972
3 070
36 585 647

-26 889 361
-27 649 467

-17 199 225
-18 368 635

-7 467 802
-510 654
-16 429 022

-6 304 848
-5 386 072

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande kostnader
Resultat efter finansiella poster

1 314
-132 321
-16 560 029

4 564
-162 792
-5 544 300

Resultat före skatt

-16 560 029

-5 544 300

Not

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av/nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

3

Skatt på årets resultat

4

-

-

Årets resultat

5

-16 560 029

-5 544 300
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Balansräkning
Balansräkning
Belopp i SEK

Not

2019-12-31

2018-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
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37 130 867
37 130 867

31 989 473
31 989 473

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer

7
8

57 187
1 318 707
1 375 894

35 663
442 124
477 787

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

9

117 700
117 700

117 700
117 700

38 624 461

32 584 960

7 398 710
2 514 256
357 989
782 207
11 053 162

5 824 786
2 261 422
333 333
344 409
8 763 950

1 201 125

22 409 404

12 254 287

31 173 354

50 878 748

63 758 314

Tillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Upparbetad men ej fakturerad intäkt
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
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Balansräkning
Belopp i SEK

Not

2019-12-31

2018-12-31

9 843 776
31 517 793
41 361 569

9 843 776
22 931 590
32 775 366

59 767 285
-51 259 275
-16 560 029
-8 052 019

59 767 285
-37 474 272
-5 544 300
16 748 713

33 309 550

49 524 079

500 000
500 000

1 500 000
1 500 000

1 000 000
6 054 205
250 395
359 230
1 502 543
7 902 825
17 069 198

1 000 000
3 251 965
251 395
192 169
1 699 457
6 339 249
12 734 235

50 878 748

63 758 314

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (9 843 776 aktier)
Fond för utvecklingsutgifter

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa eget kapital och skulder
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Kassaflödesanalys
Kassaflödeanalys
Belopp i SEK

Not

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

-16 572 022
7 502 214
-9 069 808

-5 544 300
6 304 848
760 548

178 906

121 843

-8 890 902

882 391

-2 289 212
4 167 902
-7 012 212

-2 483 580
2 061 046
459 857

-12 282 138
-1 259 428
-13 541 566

-11 537 008
-321 654
-11 858 662

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Emissionskostnader
Försäljning av teckningsoptioner
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

32 500 000
-3 374 153
345 500
-1 000 000 -1 000 000
-654 500
28 125 847

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

-21 208 278
22 409 403
1 201 125
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16 727 042
5 682 363
22 409 405
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i SEK om inget annat anges
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Immateriella anläggningstillgångar
Utgifter för forskning och utveckling
Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:
- Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas eller
säljas.
- Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den.
- Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.
- Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar.
- Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen
och för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.
- De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar med tillägg för uppskrivningar. Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång utgörs av samtliga direkt hänförbara utgifter (t.ex. material och löner).
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Utgifter för internt genererad goodwill och varumärken
redovisas i resultaträkningen som kostnad då de uppkommer.
Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som kostnad i
resultaträkningen.
Immateriella anläggningstillgångar 							
Internt upparbetade immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten 					
Förvärvade immateriella tillgångar
Goodwill 									

År

7
8

Företagsledningens bedömning är att ovan angivna avskrivningstakt motsvarar de immateriella
anläggningstillgångarnas ekonomiska livslängd.
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Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar
och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till
förvärvet.
Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade
förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i
resultaträkningen.
Materiella anläggningstillgångar 							

År

Inventarier, verktyg och installationer 						

5

Företagsledningens bedömning är att ovan angivna avskrivningstakt motsvarar de materiella anläggningstillgångarnas ekonomiska livslängd.
Nedskrivningar – materiella och 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. 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 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.
Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och
bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell
förpliktelse att betala ut en ersättning.
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som avgiftsbestämda. Vid avgiftsbestämda
planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett försäkringsföretag, och har inte längre
någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald. Storleken på den anställdes ersättningar efter
avslutad anställning är beroende av de avgifter som har betalat och den kapitalavkastning som avgifterna ger.
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger företaget några framtida ekonomiska
fördelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell förpliktelse
att antingen
a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten för anställningens
upphörande, eller
b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång. Ersättningar vid
uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för uppsägningen och inte har någon
realistisk möjlighet att annullera planen.
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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.
Intäkter
Litium har intäkter från försäljning av licenser, tjänster och löpande avtalsintäkter. Nedanstående kriterier
gäller för intäktsföring:
Intäkter redovisas i den omfattning det anses sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Följande kriterier måste också uppfyllas
innan intäkter redovisas:
Licensförsäljning
Intäkten redovisas när avtal om licensförsäljning överenskommits och det anses säkert att de ekonomiska
fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget samt att intäktsbeloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Tjänsteuppdrag - löpande räkning
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs.
Löpande avtalsintäkter
Fakturerat avtal avseende upplåtelse till immateriella rättgheten till produkten betraktas som en vara. Intäkt
redovisas vid leverans då inga väsentliga förpliktelser kvarstår.

Not 2 Koncernuppgifter
Företaget utgör moderföretag för en mindre koncern och upprättar ej koncernredovisning med hänvisning
till reglerna i Årsredovisningslagen 7 kap. 3§.

Not 3 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda

2019-01-012019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

25
25

19
19

2019-01-012019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

Löner och andra ersättningar:
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

16 342 770
8 196 508
2 493 275

11 185 202
5 905 407
1 647 797

Not 4 Skatt på årets resultat

2019-01-012019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

-

-

Sverige
Totalt

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Aktuell skattekostnad
Uppskjuten skatt

Av försiktighetsskäl har bolaget valt att inte redovisa uppskjuten skatt som fordran.
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Not 5 Resultat per aktie
Årets resultat per aktie har beräknats utifrån genomsnittligt antal aktier under året och gäller före och efter
utspädning.
2019-12-31
2018-12-31
Resultat per aktie (SEK)

-2,51

-0,56

2019-12-31

2018-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Internt utvecklade tillgångar
Vid årets slut

90 103 778
12 282 287
102 386 065

78 566 769
11 537 009
90 103 778

Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början
-Årets avskrivning
Vid årets slut

-61 254 284 -56 676 983
-5 479 710
-4 577 301
-66 733 994 -61 254 284

Not 6 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

Ackumulerade uppskrivningar
-Vid årets början
-Årets avskrivning på uppskrivet belopp
Vid årets slut

3 322 368
-1 661 183
1 661 185

4 983 550
-1 661 182
3 322 368

Ackumulerade nedskrivningar
-Vid årets början
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

-182 389
-182 389
37 130 867

-182 389
-182 389
31 989 473

Not 7 Förbättringsutgifter på annans fastighet

2019-12-31

2018-12-31

46 925
78 600
-46 925
78 600

46 925
46 925

-11 262

-9 385

12 513
-22 664
-21 413

-1 877
-11 262

57 187

35 663

Ingående anskaffningsvärden
Nyanskaffningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Förändringar av avskrivningar
Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar
Redovisat värde
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Not 8 Inventarier, verktyg och installationer

2019-12-31

2018-12-31

2 123 552
1 180 828
-689 019
2 615 361

1 831 021
321 653
-29 122
2 123 552

Redovisat värde vid årets slut

-1 681 429
689 019
-304 244
-1 296 654
1 318 707

-1 639 901
22 961
-64 488
-1 681 428
442 124

Not 9 Andelar i koncernföretag

2019-12-31

2018-12-31

1 271 716
1 271 716

1 271 716
1 271 716

-1 154 016
-1 154 016
117 700

-1 154 016
-1 154 016
117 700

Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Avyttringar och utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
-Årets avskrivning

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Vid årets slut
Ackumulerade nedskrivningar:
-Vid årets början
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag

Dotterföretag / Org nr / Säte
Litium E-commerce AB, 556697-7681, Jönköping

Antal
andelar

Kapitalandel i %

Rösträttsandel i %

Redovisat
värde

1 177

100

100

117 700
117 700

Eget kapital
319 090

Resultat
-2 740

2019-12-31

2018-12-31

500 000

1 500 000

2019-12-31

2018-12-31

3 000 000
-3 000 000
-

3 000 000
-3 000 000
-

Not 10 Långfristiga skulder
Skulder som förfaller senare än ett år men tidigare än fem år från balansdagen
Övriga skulder till kreditinstitut

Not 11 Checkräkningskredit
Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del
Utnyttjat kreditbelopp
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Not 12 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter

2019-12-31

2018-12-31

7 100 000
7 100 000

7 100 000
7 100 000

Summa ställda säkerheter

7 100 000

7 100 000

Eventualförpliktelser

2019-12-31

2018-12-31

Garantiförbindelser

50 000
50 000

50 000
50 000

Summa eventualförpliktelser

50 000

50 000

För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar
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Underskrifter
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Johan Rutgersson Styrelseordförande

Patrik Settlin Verkställande direktör

Lars-Göran Karlsson Styrelseledamot

Mikael Lindblom Styrelseledamot

Christian Rosendahl Styrelseledamot

David Ståhlberg Styrelseledamot

Marie Holmqvist Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2020-03-27
PricewaterhouseCoopers AB

Nicklas Kullberg Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Litium AB, org.nr
556562-1835
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för
Litium AB för år 2019.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Litium ABs
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 Litium AB.
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 Litium 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 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
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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.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för
revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar.
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
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 Litium AB för år 2019
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.
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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 Litium 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
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:
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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.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen
av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/
revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av
revisionsberättelsen.

Stockholm 2020-03-27
PricewaterhouseCoopers AB

Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor
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Litium AB (publ) är en molnbaserad plattform för digital
handel som hjälper till att accelerera försäljningen för stora
och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex,
NordicFeel och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka
totalt omsätter över 7 miljarder kronor årligen online. Litium
agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden
och är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm.
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