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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för LeanSwift AB, 556815-7316, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Företaget med säte i Karlstad registrerades år 2012 och bedriver sedan dess verksamhet med att
utveckla och försälja mjukvara.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Detta har varit ett år då vi, över lag, har haft en jämn och bra beläggning för våra konsulter såväl inom
eHandel som Affärssystem. Vi har under året lyckats genomföra ett antal viktiga nyrekryteringar och
har lagt till en ny ort på bolagskartan, då några av dem har placeringsort Växjö.
Även detta år har vi haft vissa utmaningar till följd av COVID-19. Utmaningar, som inte främst varit av
ekonomisk karaktär, utan påverkat verksamheten på så sätt att vi tvingats genomföra i stort sett alla
våra projekt helt på distans. Detta har tvingat oss att utmana oss själva och våra kunder att tänka nytt,
och även om vi ser fram emot när vi får möjlighet att, i större utsträckning, återigen besöka våra
kunder så är vi - med facit i hand - ändå nöjda med vad vi tillsammans har lyckats åstadkomma utan
fysiska möten.
Under den senare delen av året hade vi både glädjen att slutföra vår första, kompletta implementation,
och att få underteckna avtalen för nästa stora projekt. Det har visat sig att Norge är en bra marknad för
oss och både det avslutade såväl som det nya projektet är för norska kunder.
Året har, som de flesta år, haft inslag av både utmanande och framgångsrika händelser, men för att
sammanfatta det hela så blir det ett bra år med en rejäl procentuell tillväxt för bolaget. Att vi lyckats
bygga upp en attraktiv verksamhet bekräftas sedan i slutet av året, då Wipro tar ett strategiskt beslut
att köpa LeanSwift inc som ett led i bolagets satsning kring Infors affärslösningar.

Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %

2021
30 928
1 642
53

2020
16 013
793
55

2019
14 958
1 576
56

Belopp i kkr
2016
12 513
1 468
49

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital
50 000

Vid årets början
Årets resultat
Vid årets slut

50 000

Fritt eget
kapital
3 719 617
2 369 424
6 089 041

Resultatdisposition
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 5 989 681 disponeras enligt följande:
balanserat resultat
årets resultat
Totalt

3 719 617
2 369 424
6 089 041

balanseras i ny räkning
Summa

6 089 041
6 089 041
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Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

30 927 768
609 660
31 537 428

16 013 001
16 013 001

-11 482 374
-3 034 128
-15 367 167

-3 295 911
-2 403 735
-9 105 748

-10 657
-29 894 326

-5 327
-408 568
-15 219 289

1 643 102

793 712

-860
-860

-262
-262

Resultat efter finansiella poster

1 642 242

793 450

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder
Summa bokslutsdispositioner

1 370 000
1 370 000

-

Resultat före skatt

3 012 242

793 450

-642 818

-173 426

2 369 424

620 024

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader

2

Rörelseresultat
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2021-12-31

2020-12-31

3

-

10 657
10 657

-

10 657

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Upparbetad men ej fakturerad intäkt
Summa kortfristiga fordringar

5 628 230
68 009
125 138
5 821 377

2 651 093
479 981
14 187
3 145 261

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

5 775 507
5 775 507

5 726 427
5 726 427

Summa omsättningstillgångar

11 596 884

8 871 688

SUMMA TILLGÅNGAR

11 596 884

8 882 345

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2021-12-31

2020-12-31

50 000
50 000

50 000
50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

3 719 617
2 369 424
6 089 041

3 099 593
620 024
3 719 617

Summa eget kapital

6 139 041

3 769 617

-

1 370 000
1 370 000

420 389
1 204 001
505 226
880 512
2 447 715
5 457 843

302 091
1 393 345
551 930
1 495 362
3 742 728

11 596 884

8 882 345

EGET KAPITAL OCH SKULDER

4

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Summa bundet eget kapital

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Summa obeskattade reserver
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar:
-Inventarier, verktyg och installationer

År
5

Not 2 Personal
Personal
Medelantalet anställda
Bolaget
Summa

2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

10
10

7
7

2021-12-31

2020-12-31

26 638
-26 638
-

26 638

-15 981
15 981

-10 654

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
-Årets avskrivning anskaffningsvärden
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

26 638

-

-5 327
-15 981

-

10 657

2021-12-31

2020-12-31

100 000

inga

Not 4 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
Ställda panter och säkerheter
Företagsinteckning
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Underskrifter
Vålberg 2022-05-02

Vinay Dattatraya Firake

Vår revisionsberättelse har lämnats den maj 2022

Henrik Johansson
Auktoriserad revisor
We Audit Sweden AB
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i LeanSwift AB, org.nr. 556815-7316

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för LeanSwift AB för räkenskapsåret 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
LeanSwift ABs finansiella ställning per den 2021-12-31 och av dess finansiella resultat för
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 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 bolaget 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 ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den 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 för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.
Den 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 beslut har fattats om att avveckla
verksamheten.
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.

signerat av: Henrik Johansson, den 2022-05-19, 10:50 - med BankID, nr: ab1d84f5-a591-4508-8191-191361ae29ec

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens
förvaltning för LeanSwift AB för räkenskapsåret 2021 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot 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 LeanSwift 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 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.
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 i något väsentligt 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. 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.

Karlstad per datum som framgår av påskrift nedan
Auktoriserad revisor Henrik Johansson för WeAudit Sweden AB
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