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Årsredovisningror räkenskapsåret 2019

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll

- rorvaltningsberättelse
- resultaträkning
? balansräkning
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Förvaltnings berättelse

Information om verksamheten

Bolaget som bedriver utveckling och drift av robotar började sin verksamhet år 2017.
Verksamheten bedrivs i Västerås, där bolaget även har sitt säte.

Flerårsjämförelse

2(16)

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Antal anställda

Soliditet

A vk:astningpå totalt kapital
Avkastning på eget kapital

Nyckeltalsdefinitioner .u "''"'"'''"

Viktiga förhållanden och väsentliga. händelser

tkr

tkr

tkr

%

%

%

2019

0

009

6 422

3

58,1
?14,4
-30,6

2018

0

?201

6790

2

2017

0

-703

954

0

65,2

neg

neg

2019 har Ekobot byggt en prototyp och testat den framgångsrikt i fält. Testerna evaluerades

tillsammans med och RISE (samarbetspartners)och godkändes sedan av jordbruksverket vilket

att vi passerade milsten 3, tillfredsställande rensning Godkännandet medger
användandet av hela EIP budgeten.

ingenjör rekryterades för att jobba med robotstyrning och kringsystem ooh det skedde en

nyemission om 3 000 0045 kr
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Förändring av eget kapita]

-98 354

eget
kapital

3 591288

l

Årets
'resultat

402 754

-402 754

- 1 776

Aktie- fritt eget
kapital

==?
fond kapital

66 700 - 3 799 345 -677 511

38 367 168

-772 580

105 067 1776333 4 675 159 -2 051 090 -772 580 3 732 889

Eget kapital 2019-01-01

Pågående nyemission
Kostnader hänförliga ,till

emission

Utvecklingskostnader
Balansering av resultat

Årets resultat

Eget kapital 2019-12-31
•

•

Villkorat aktieägartillskott
Aktieägama har lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt 25 tkr tkr)

.

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

4 159

-2 051 090

580

kronor

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

1 851 489

1 851 489



EKOBOTAB

559096-1974
4(16)

Resultaträkning Not 2019 2018

0

-1 473

217 988

3 572 789

4 328 120

-2 074 742

-545 206

-1 488 711

063

-7 056

-2 619

-975 339

3 564 075

1649

3 565 724

611 255

-627 896

-2 292 237

4arbete filr egen räkning
rörelseintäkter

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter

Övrigaexterna kostnader

Personalkostnader 5

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella

anläggningstillgångar
Övrigarörelsekostnader

Rörelseresultat

Summa rörelsens kostnader

•

•

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -33 450 -17 152

Summa resultat från finansiella poster -33 450

Resultat efter finansiella poster 008 789 200 836

201 918

Årets resultat -772 580 402 754



Balansräkning

Tillgångar

Tecknat men ej inbetalt kapital

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjutna skattefordringar

Summa anläggningstillgångar

Not

4

8

9

10

2019-12-31

0

1776333

1 842

20 315

438 127

2 300

045 000

0

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övrigakortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11

130

1796977 2

1 927 352 2 995

2 194 106 832

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

4 121 458

6 422 190

3543

6 790 193
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Balansräkning

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital

for utvecklingsutgifter

Summa eget kapital

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

Summa långfristiga skulder

Not

12

13

14

2019-12-31

105 067
1

1 881 400

4 675 159

-2051090

-772 580

1 851 489

3 732 889

1235 666

1235666

6(16)

2018-12-31

700

0

95 700

3 524 588

288

411 001

001

Kortfristiga skulder

"'"'"''-'-"',.
till kreditinstitut

Leverantörsskulder

Övrigaskulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

14 0

397 222

78 692

977 721

1

62436

745 854

•

Summa kortfri.stiga skulder

Summa eget kapital och skulder

1453635 2 758 904

6 790 193



EKOBOTAB

Noter

7(16)

•

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

EKOBOT ABs årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagenoch Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med fö de år.

Utländska valutor

Monetära tillgångs? och skuldposter i utländsk valuta värderas till balansdagenskurs. Transaktioner i

utländsk valuta omräknas enligt tmnsaktionsdagens avistakurs.

Intäkter

Andra typer av intäkter

Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas

och företaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Stödet intäktsförs i den

period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera. Statliga stöd för

förvärv av immateriella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde.

Inkomstskatter

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den utsträckning sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida

beskattning.
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.
Aktuell skatt, liksom förändring i uppsltjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten än

hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster
som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Immateriella tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade

avskrivningar och nedskrivningar. Aktiveringsmodellen tillämpas för internt upparbetade
immateriella tillgångar.
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Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar övriga fordringar,
leverantörsskulder, och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när EKOBOT AB blir

part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är

förknippade med äganderätten.

balansräkningenFinansiella skulder tas

upphört.

omsättningstillgångarmed undantag för poster med förfallodag mer än

månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det

belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar .

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter

transaktionskostnader.

•

•

med ett nettobelopp i

reglering med ett nettobelopp
av skulden avses ske.

Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar: Kortfristiga ersättningar i företaget utgörs av lön, ...,...,...,, ........
""'11_,.n, .... betald

semester och betald sjukfrånvaro. Kortfristiga ersättningar redovisas som en skuld då

det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.
Ersättningar vid uppsägning: Ersättningar vid uppsägning utgår då företaget beslutar att avsluta en

anställning före den normala tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd accepterar
ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget
någon framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller
informell förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen
av den ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.
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Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till

balansomslutningen.

e et ka ital
Resulta finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (medavdrag
för uppskjuten skatt).

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

EKOBOT AB gör uppskattningar och bedömningarom framtiden. De uppskattningar för

redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det

verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga
justteringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år behandlas i

huvuddrag nedan.

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete
De balanserade utgifterna för utvecklingsarbeten värderas till anskaffningsvärdet och nedlagda
kostnader. I beräkningen av de nedlagda kostnaderna gör företagsledningenvissa beräkningar och

bedömningar av kostnaderna for nedlagd tid vilken till viss del är schablonmässig. Värderingen av de

balanserade utgifterna för utvecklingsarbeten är därmed beroende av dessa bedömningar och värde

skulle påverkas av en förändring av dessa även om bedömningen vid tidpunkten för

årsredovisningens avgivande är att dessa är rimliga.

Inkomstskatter

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida

beskattning. Bolaget har per 2019? 12?31 ett beräknat skattemässigt underskott om 2 047 324 kr,
motsvarande en uppskjuten skattefordran om 438

I övrigt görs bedömningen att det ej finnas uppskattningaroch bedömningar i bokslutet som innebär

betydande risk för väsentliga justeringar av redovisade värden under det närmaste året.



Aktiverat arbete för egen räkning

Under 2017 och 2018 har EIP-bidraget använts för följande delprojekt.
- Grundläggande testervid SLU i att använda IVS- 70 till att skiljapå ogräs och gröda
- Fortsatt utveckling och träning av model för ogrästillämpning inomhus och till fält

- Hyra av jordbruksmark för lökodling och bildinhämtning
- Funktionstest och verifiering av grundfunktioner på en utomhusgående demonstrator,

minibot

- Start av verktygskonstruktion av RlSE

- Löner och konsultarvoden till EKOBOT, HIR, RISE och UNIBAP

- Lokaler för verkstad och kontor

Under 2019 har EIP-bidraget använts till följande delprojekt:
- Fortsatt utveckling och träning av model för ogrästillämpning inomhus och på
-Kvarstående löner till EKOBOT ingenjör och övriga konsulter (UNIBAP, HIR, RISE)

- Verktygsutveckling med hjälp av RlSE

- Utvärdering av systemtester i odlingsmiljö med hjälp av HIR

- Konstruktion och byggnation av batteripackar, navigation och 2st prototyper t.L""'"""'''""' ..

demonstration)
- HIR fältförsök

EIP bidraget att användas till:

? Fortsatt byggnation av prototyper för fältförsök (generation 2)
- Utveckling av testmoduler för alternativfunktioner av RISE

- Evaluering av fältförsök med HIR

- Fortsatt utveckling och träning av model för ogrästillämpning inomhus och till fält

medUNIBAP

Utbetalning av EIP?bidrag är en oprecis process. Ibland går det smidigt men oftast krävs väldigt
dokumentation kring projektet och förknippade kostnader. Till en utbetalningsansökanhör

kompletteringsfas där jordbruksverket kan behöva begära förtydligande.En utbetalning kan

från dagen då det skickas in tills det betalas ut kräva tre till sex månader (3-6 månader). I Ekobot

projektetjobbar vi efter milstenar och när prototypen kan effektivt rensa ogräs släpps de sista 40%

budgeten.

Ansökt och beviljat bidrag
Utbetalt avseende nedlagda kostnader 2017

Utbetalt avseende nedlagda kostnader 2018

avseende nedlagda kostnader 2019

Kvarstår att nyttja för kommande kostnader 2020

9 250 689

-755 331

-3 556 992

287 803

125 000

1 775 563
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Not 4 Statliga stöd för förvärv av immaterieJla anläggningstillgångar

1m1ma1;ern?11a anläggningstillgångars ackumulerade

anskaffuingsvärden har reducerats med statliga stöd enligt
följande
Övrigabalanserade utvecklingskostnader 3 564 075 789

3l 787

som har reducerat immateriella

anläggningstillgångars anskaffuingsvärden under perioden•

Not 5 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Medelantalet anställda

2

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande

direktören

Löner och ersättningar till övl'iga anställda

738 520

867 516

Sociala avgifter enligt lag och avtal

Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören

1606 036

478 684

710

1
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Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter

Övrigaräntekostnader och liknande resultatposter

Summa

Uppskjuten skatt

Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har
redovisats i resultaträkningen samt å andra sidan den

inkomstskatt som belöper sig på vel'K8'1m11e

uppskjuten skatt på underskottsavdrag

Not 8 Balanserade utgifter fdr utvecklingsarbeten

Ingående anskaffuingsvärden
utgifter, intern utveclding
utgifter, inköp

450

0

1 454

l 662 621

787 742

2018

17152

918

201 918

0

1 147

2 417 642

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 '0

Utgående restvärde enligt plan 0
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Not 9 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

13(16)

2019

•

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan

69428

69428

-3 471

471

65 957

2018

0

0

0

0

0

NotlO Inventarier, verktyg och installationer

2019

Årets förändringar
-Inköp

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Årets förändringar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan

900

900

585

585

0

0

0

0

0

•

Notll Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2019-12-31 2018-12-31

Förutbetalda hyror
Upplupna bidrag
Övrigaposter

100

l 775 563

19 314

1796977

0

2 619 883

2 996

2 622 879
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Aktiekapitalet består av

Not 12

Not 13

Aktiekapital

067 st aktier med kvotvärde 1 kr.

Förslag till disposition av resultatet

2019

•

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Överkursfond
Balanserade vinstmedel

Årets vinst

4 675 159

?2 051 090

-772 580

l 851 489

föreslår att vinstmedlen disponeras så

i ny räkning överförs 1 851489

1 851 489

Not14 Skulder som redovisas i flera poster

2018

•

Företagets skulder till kreditinstitut redovisas under följande
poster i balansräkningen:

Långfristiga skulder:

Övrigaskulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder:

Övrigaskulder till kreditinstitut

Summa skulder till kreditinstitut

667

0

411 001

72999

484 000



Not15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna löner

Upplupna semesterlöner

Upplupnasociala avgifter
Övrigaposter

53 325

207 991

82 106

634299

977 721

Not16 Ställda säkerheter

För egna avsättningar och skulder

vse:encte Skulder till kreditinstitut

F öretagsintecknlngar

Summa ställda säkerheter

2 700 000 300000



Not17 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Under 2020 har ett tiIJväxtlån om 1 500 000 kr upptagit från ALMI för att producera !<.., .. ,,..,, .. ,,,vu

fäitroboten.

Coronaviruset har påverkat EKOBOT AB i att skapa främst osäkerhet i material och

resursförsörjning. Alternativplaner har utarbetats rörande utvecklingsplan av prototyper. Likviditeten

noggrant och kan anpassas till aktuell situation för exempelvis Jordbruksverkets

har1dUiggnmgst1d av utbetalningar av anslag.

-'-'-V,C>UL!CL>L-
och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2020-06• i°! för

•

Västerås 2020-06...0 tl

•



l\.C><l,lllll.vLvll, De upplyser,
om förhållanden som kan påverka

att antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift

tillämpas dock inte om styrelsen
direktören avser alt likvidera bolaget, upphöra
verksamheten eller inte har något realistiskt

alternativ till att göra detta.

Revisorns ansvar

Mina mål är att

Denna beskrivning
revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt Ingar oeh

andra författningar

dispositioner beträffande bolagets
förlust.

i

och beviljar styrelsens ledamöter

direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

fastställer

ansvarar

för

inhämtat är

grund för

Rapport om årsredovisningen

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i EKOHOT AH

559096-1974

Uttalande ii

Jag
EKOBOT AB för räkenskapsåret 20 I 9.

Grund för uttalanden

Jag har utfö1t revisionen

Standards on

Mitt ansvar enligt dessa standarder

närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag
?,..?,·?m, i EKOBOT AB enligt

god i Sverige och i övrigt fullgjort
mitt yrkesetiska ansvar enligt

Styrelsens ocli verkställande direktörens

ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som



0
••••...
UDIT

RE:VISION

på något annat sätt handlat i strid

aktiebolagslagcn,
bolagsordningen.

med aktiebolagslagcn .

Gruml för uttalanden

Styrelsens och verkställande direktörens

ansvar

den löpande
styrelsens riktlinjer anvisningar och

annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att

bolagets bokföring ska fullgöras i

överensstämmelse med lag och för att

mcdelsförvaltn ingen skötas på clt betryggande

•

•

•

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande

bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i

något väsentligt avseende:

eller gjort sig skyldig till

föranleda

EKOBOT AB, Org.nr 559096-1974




