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Förvaltningsberättelse
Styrelse och verkställande direktör för OrganoWood AB (556801-8906) får härmed avge
årsredovisning för 2020.

Information om verksamheten
OrganoWood AB är ett svenskt aktiebolag som grundades 2010 och har sitt säte i Stockholm.
OrganoWood AB marknadsför och säljer en patenterad teknologi som ger virket rötskydd och
flamskydd. Virket har även vattenavvisande egenskaper. OrganoWoods trä klarar hårt utsatta miljöer
och får en vacker silvergrå nyans när det exponeras för väder och vind. Virket som marknadsförs
under varumärket OrganoWood är miljöklassat och helt fritt från biocider, tungmetaller eller andra
starka kemikalier. 2012 lanserades OrganoWood-modifierat trallvirke som tillverkas industriellt
tillsammans med bolagets produktionspartner Bergs Timber AB. Under 2013 lanserades även
modifierat konstruktionsvirke som reglar och stolpar och under 2016 började bolaget marknadsföra
panel för utomhusbruk. Förutom modifierat virke marknadsförs även ett träskyddssystem baserat på
bolagets teknik. Träskyddsmedlet blev 2014 som första träskyddsmedel någonsin miljöklassat av
Naturskyddsföreningen som Bra miljöval. Användningsområden inkluderar trämaterial som behöver
underhållas och där man inte har samma krav på djupgående skydd som erhålls i det modifierade
virket. Applikationsområden är bland annat altaner av traditionellt tryckimpregnerat trä och andra
träslag, fasadpaneler, lekplatsutrustning och klenare dimensioner som olika ribbor och dyl.
Säsongsvariationer
OrganoWood AB präglas starkt av säsongsvariationer beroende av väder och när på året det är
byggsäsong. Det innebär att det försäljningsmässigt starkaste kvartalet normalt är det andra
kvartalet, följt av det tredje.

Marknadsöversikt
Marknadsstorlek
De träprodukter och träskyddsprodukter som OrganoWood erbjuder verkar på ett flertal
marknadssegment inom marknaden för beständigt, flamskyddat trä och träskyddsmedel. Den
vanligaste formen av beständigt trä är virke som tryckimpregnerats med biocider och vattenlösliga
kopparsalter. I Sverige tillverkades 2018 1,37 miljoner m3 traditionellt tryckimpregnerat virke, varav
0,63 miljoner m3 exporterades enligt Svenska Träskyddsföreningen. Normalt sett brukar Finland och
Norge tillsammans producera ungefär lika mycket kopparimpregnerat trä som Sverige vilket ger en
total-produktionsvolym om ca 3 miljoner m3, med ett beräknat värde för producenterna på 7,2
miljarder SEK. Stora nordiska impregneringsbolag inkluderar Bergs Timber AB, Derome Timber AB,
SCA Timber, Moelven och Iivari Mononen. Marknaden för behandlad utepanel i Norden, beräknades
vara värd 18-21 miljarder kronor 2018.
Våra nuvarande marknader
OrganoWood är idag representerat på hela den nordiska marknaden. 2012 lanserades OrganoWoods
produkter i Sverige via egen säljorganisation. 2014 startades verksamhet i Norge via en säljfilial
(OrganoWood NUF) och i Finland via ett säljbolag (OrganoWood Finland Oy). Den norska filialen
omvandlades till ett dotterföretag (OrganoWood Norway AS) i början av 2015. I Danmark tecknades
ett distributionsavtal med den ledande danska trägrossisten Frøslev træ under 2014 vilken sköter
bolagets försäljning i Danmark och i delar av norra Tyskland. 2015 inleddes en bredare
marknadslansering av bolagets träskyddsmedel på burk via ett distributionsavtal med Welin & Co i
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Sverige, under 2016 skrevs distributionsavtal för träskyddsmedel med Osmo i Finland och
Storbritannien samt att det i början av 2017 signerades ett avtal med Osmo i Nederländerna för
distribution i Benelux. I januari 2017 signerades ett avtal med Rakentajan Sarokas Oy som gäller
distribution av trävaror i Finland på exklusiv basis och med årliga minimivolymer för att behålla
avtalet. På våren 2017 tecknades avtal med Byggmakker i Norge samt Derome och Beijer Byggvaror i
Sverige, för distribution av trävaror. 2018 skrevs ett avtal med Alanor AS för distribution av
träskyddsmedel till den norska marknaden. 2019 har distributionsavtal tecknats med Carl Götz i
Tyskland och Pircher Oberland i Italien. Under 2020 skrevs ett avtal gällande distribution av
impregnerat trä med EcoTre AS i Norge. Dessutom skrev Welin & Co ett avtal med Happy Homes
gällande försäljning av OrganoWoods träskyddssystem.
Våra kunder
OrganoWoods produkter säljs via byggvaruhandeln till slutkunder. I Sverige har bolaget ett brett
återförsäljarnätverk med över 200 återförsäljare varav ca 170 lagerhåller OrganoWoods virke och
träskyddsprodukter. Centrala ramavtal är upprättade med ledande byggvarukedjor som XL-BYGG,
Woody, Optimera, K-rauta/K Bygg, Bygma, Nordström-gruppen, Derome, Beijer, Karl Hedin, Bolist
och Ahlsell. Slutkunder för bolagets produkter är både den professionella byggsektorn, som står för
en majoritet av bolagets försäljning och konsumenter. Stora byggbolag som Skanska, PEAB, NCC och
JM använder OrganoWoods produkter i sina projekt men även medelstora och små byggbolag.
I Finland säljs OrganoWoods produkter sedan 2017 via Rakentajan Sarokas Oy till olika kedjor som
Kodin Terra, S-Rauta och Rauta-Prisma med totalt 27 försäljningsställen och till fristående aktörer.
Utöver S-gruppen finns det ytterligare 20 lagerhållande återförsäljare i olika delar av landet.
I Norge säljs OrganoWoods produkter via byggvarukedjan Optimera Norge som är en av Norges
största byggvarukedjor med totalt 140 byggvaruhus, Byggmakker med ca 100 försäljningsställen och
via Lövenskiöld handelsbolag Maxbo. Till dessa kunder distribuerar Alanor AS träskyddsmedel samt
till färgfackhandeln.
I Danmark säljs trävarorna via Frøslev Trae som även distribuerar till stora delar av Tyskland.
OrganoWood träskydd säljs via distributören Wallman A/S som Welin & CO har ett avtal med. Under
2019 och 2020 såldes även våra trävaror via Carl Götz i Tyskland.

Konkurrenter
OrganoWoods främsta konkurrenter finns bland de nya, innovativa bolag som lanserat modifierat
virke eller miljövänliga träskydd under senare år. De flesta av dessa tekniker är emellertid prismässigt
inte lika konkurrenskraftiga som OrganoWoods produkter.
Marknadsföring och försäljning
Marknadsföringen av varumärket kontrolleras och genomförs i samarbete med våra distributörer på
samtliga marknader. Marknadsföringsarbete bedrivs för att stärka bolagets varumärke hos
konsumenter, byggföretag, fastighetsägare och arkitekter. Detta sker i form av traditionell och digital
annonsering, samarbeten med olika nyckelaktörer, informationsmöten hos arkitekter och deltagande
på byggmässor.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
OrganoWood har under 2020 införskaffat ny produktionsutrustning i form av en vakuumugn från
Italien, som ska möjliggöra framtagandet av nya produkter. Inköpet har finansierats via lån från SEB,
Almi och via egna medel.
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Ett avtal gällande exportförsäljning av bolagets ytbehandlingsprodukter har under 2020 tecknats
med moderbolaget OrganoClick AB. All vår exportförsäljning av ytbehandlingsprodukter sköts nu av
OrganoClick och OrganoWood erhåller en licensintäkt.
I inledningen av 2020 bröt pandemin covid-19 ut i Europa. Pandemin har påverkat bolaget på många
sätt, både positivt och negativt. Positivt i form av mer försäljning till privatpersoner som valt att
investera i sitt boende istället för resor. Negativt i form av råvarubrist då fler efterfrågat virke för sina
projekt samt att hela skogsnäringen (sågar och hyvlerier) stängde ner sin verksamhet i början av
pandemin. Undersökningar tyder på att folk kommer fortsätta investera i sitt boende under 2021
vilket borde gynna bolagets försäljning. Expansionen i Tyskland har varit lyckad och förhoppningen är
att efterfrågan kommer öka under 2021.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Partnersökande för expansion i fler länder har inletts med målet att fokusera på introduktion i två
nya länder varje år de kommande åren.

Resultatutveckling
Resultat
Bolagets nettoomsättning ökade under 2020 och uppgick till 62 735 (58 767) ksek inklusive
licensintäkt vilket motsvarar en ökning på 7% (7%). Rörelsens kostnader uppgick under 2020 till 58
227 (55 437) ksek. Den största kostnadsposten, bortsett från råvaror och förnödenheter, utgjordes av
personalkostnader som uppgick till 10 171 (9 657) ksek. Övriga externa kostnader för 2020 har ökat
något jämfört med föregående år. Beror främst på högre kostnader kopplat till utveckling av
affärssystemet och juridiska kostnader. Rörelseresultatet för året uppgick till 4 929 (3 460) ksek och
årets resultat till 3 232 (1 654) ksek.
Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till +9 777 (+1 466) ksek. Årets totala kassaflöde
uppgick till -4 441 (641) ksek. Likvida medel vid årets slut uppgick till 0 (4 441) ksek, ej utnyttjad
checkräkningskredit var 10 993 (46) ksek. Värdet på det färdigbehandlade virkeslagret samt råvara
vid anläggningen hos Bitus uppgick vid årsskiftet till 8 848 (9 714) ksek, och kommer att användas i
försäljningen under 2021. SEB har under år 2020 beviljat en löpande checkkredit på 10 000 ksek och
en exportkredit på 5 000 ksek. Exportkrediten garanteras till 80% av EKN. I januari (1 000 ksek) och
november (1 150 ksek) har lån tagits av Almi för att dels finansiera lagerupplägg för exportförsäljning
men även finansiera inköp av ny produktionsutrustning. Ett ytterligare lån för att finansiera ny
produktionsutrustning har tagits hos SEB under 2020 på 5 313 ksek.
Investeringar
Årets nettoinvesteringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 2 339 (1 961) ksek och
bestod av utgifter för patent, varumärke och investering i utvecklingsprojekt. Investering i materiella
anläggningstillgångar uppgick till 7 301 (0) ksek och bestod av produktionsutrustning.

Förväntad framtida utveckling samt risker och osäkerhetsfaktorer
Framtidsutsikter
OrganoWoods fokus under kommande år är dels en fortsatt etablering på den nordiska marknaden
för att nå högre lönsamhet, men även att etablera oss via distributörer i Tyskland med närliggande
länder. Idag står marknaden i Sverige för en stor del av företagets omsättning och tillväxt och det är
företagets hemmamarknad. Företaget har etablerat avtal och distributionsvägar för både trä och
träskydd i de övriga nordiska länderna och inom kort är bedömningen att hela Norden är vår
hemmamarknad. Under 2018 byggdes ett standardiserat panelsortiment upp som marknadsförs mot
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proffsmarknaden vilket kommer påverka företagets lönsamhet positivt. OrganoWood har under 2019
omorganiserat säljkåren för att fokusera mer på projektmarknaden och expansion. Under 2020 låg
fokus på att utöka försäljningen i Sverige och Norden samt att etablera oss i Tyskland och dess
grannländer. OrganoWood har för avsikt att under 2021 lansera flera nya produkter som dels bygger
på en utveckling av existerande teknologi och dels på ny innovativ teknologi i närtid. OrganoWood
kommer under 2021 att användas i den svenska montern på världsutställningen i Dubai, vilket blir ett
skyltfönster mot världen.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Om någon av nedan beskrivna risker skulle materialiseras kan det innebära omfattande negativa
effekter på bolagets verksamhet, resultat, finansiell ställning och utsikter.
Risker kopplat till pandemin med coronavirus (covid-19)
Utbredningen av pandemin covid-19 har gett negativa effekter på världens finansmarknader och
bland företag och branscher och kommer med största sannolikhet ha fortsatt effekt på
OrganoWoods verksamhet. OrganoWood identifierar främst risker för produktionsstörningar, både i
egen anläggning och hos bolagets samarbetspartners, till följd av störningar i försörjningskedjan av
råmaterial och/eller personalbrist till följd av sjukdom eller frånvaro till följd av regler och
rekommendationer från statliga myndigheter.
Kundkreditrisken bedöms vara låg. Dels då vår försäljning enbart sker till etablerade
byggvaruhandlare eller grossister, samt att byggvaruhandeln till skillnad från många andra branscher
sett en ökning under 2020.
Skulle omsättningen minska i större grad, finns flera åtgärder förberedda. Bl.a. neddragning av
råvaruinköp, minskning av rörliga kostnader, korrtidspermittering.
Risker relaterade till efterfrågan
OrganoWood är till stor del beroende av rådande byggkonjunktur. En minskning av antal
byggprojekt, kommunala som privata kan påverka försäljningsvolymen negativt.
Risker relaterade till samarbeten med produktionspartners
OrganoWood är beroende av, och kommer fortsätta att vara beroende av, samarbeten med olika
produktionspartners för att producera sina produkter. Om dessa partners inte fullföljer sina
skyldigheter enligt avtal, inte möter förväntade deadlines, eller om kvalitet eller noggrannhet i utfört
arbete är otillräckligt kan planerade marknadsförings- och försäljningsaktiviteter bli försenade eller
avslutade. OrganoWood är även beroende av att produktionsutrustning hanteras korrekt och att inga
oförutsedda händelser så som skadegörelse eller brand väsentligt påverkar eller förstör utrustningen
Likviditetsrisk
Om bolagets likviditetskällor visar sig otillräckliga finns det risk att bolaget endast kan möta sina
betalningsförpliktelser genom att resa kapital med villkor som signifikant ökar finansieringskostnaden.
Ränterisk
Med tanke på bolagets belåningsgrad kan ökade räntor utgöra en risk för företagets kassaflöde.
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Skadat anseende
OrganoWoods anseende är viktig för dess affär. Bolagets affär baseras på att konsumenter och andra
affärspartners associerar OrganoWood med positiva värderingar och hög kvalitet. Om OrganoWood
eller någon i företagsledningen skulle agera på ett sätt som står i konflikt med OrganoWoods
värderingar, eller om någon av bolagets produkter inte möter de förväntningar marknaden ställer
föreligger en risk att anseendet skadas. Om det visar sig att en eller flera av bolagets produkter visar
sig skadlig för miljön finns det risk att bolagets miljöprofil skadas, oavsett om det beror på ett
misslyckande från bolaget eller någon av dess produktionspartners.

Forskning och utveckling
Fokus för produktutvecklingen är att förbättra och vidareutveckla de existerande produkterna för
användning inom nya applikationsområden. För detta krävs dels eget produktutvecklingsarbete, dels
att auktoriserade tester genomförs för nya applikationsområden. En ny potentiell applikation för det
OrganoWood®-modifierade virket är trä i markkontakt som omfattar bl.a. elstolpar och
järnvägsslipers. Ett långsiktigt projekt för att vidareutveckla OrganoWoods teknik för detta
användningsområde fortgår. I slutet av 2019 ansökte vi om ett patent gällande denna nya teknik.

Bolagets dotterföretag i utlandet
OrganoWood AB har dotterbolag i Norge, OrganoWood Norway AS, och i Finland, OrganoWood
Finland Oy.

Väsentlig icke-finansiell information
Flera av OrganoWoods produkter är bedömda och rekommenderade av Byggvarubedömningen och
Sunda hus.
OrganoWood är registrerat i BASTA och i Svanens produktportal. OrganoWoods verksamhet är inte
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 9 kap 6 § miljöbalken (1998:808).

Ägarförhållanden
Bolaget har två större stamaktieägare. OrganoClick AB (556704-6908) äger 54,5 % av kapitalet och
59,4 % av rösterna i OrganoWood och Kvigos AB (556793-9458) äger 35,5 % av kapitalet och 38,6 %
av rösterna. Förutom 2 000 000 stamaktier finns även 200 000 preferensaktier spridda på 80 st ägare
som tillsammans äger 9,1 % av kapitalet och 1 % av rösterna.

Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Omsättningsökning (%)
Resultat före avskrivningar (EBITDA)
Rörelseresultat
Rörelsemarginal (%)
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet
Antal anställda vid årets slut
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2020
62 734 937
7%
5 628 950
4 929 315
8%
3 231 970
40 329 499
17%
11

2019
58 767 814
7%
4 577 432
3 459 984
6%
1 653 892
38 648 884
10%
10

2018
54 691 706
5%
2 496 888
1 473 382
3%
59 029
30 617 208
7%
12

2017
51 851 562
35%
3 709 395
2 607 549
5%
308 281
25 201 700
8%
11

2016
38 517 889
29%
-1 870 390
-2 697 941
-7%
-5 821 584
21 264 329
8%
9
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Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

17 980 000
-20 648 909
3 231 971
563 063

disponeras så att
i ny räkning överföres

563 063
563 063

Beträffande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat - och
balansräkning, rapport över förändring i eget kapital, kassaflödesanalys samt noter. Alla belopp
uttrycks i svenska kronor där ej annat anges.
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

61 921 011
813 926
62 734 937

58 767 814

421 800
63 156 737

129 496
58 897 310

3
4
8,9,10,11,12

-40 223 431
-7 133 106
-10 171 251
-699 635

-38 291 941
-6 370 603
-9 657 335
-1 117 447

Rörelseresultat

5

4 929 315

3 459 984

Resultat från finansiella poster
Nedskrivningar av andelar i koncernföretag
Räntekostnader och liknande resultatposter

14
6

0
-1 697 345

-216 184
-1 589 908

Resultat efter finansiella poster

3 231 970

1 653 892

Resultat före skatt

3 231 970

1 653 892

3 231 970

1 653 892

Resultaträkning

Nettoomsättning från försäljning av varor
Licensintäkt
Summa nettoomsättning

Not

2

Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Skatt på årets resultat
Årets resultat
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Balansräkning

Not

2020-12-31

2019-12-31

8
9
10
11

6 274 216
737 158
9 555
150 290

4 744 910
617 456
18 677
0

7 171 220

5 381 044

288 994
7 033 602

172 710
0

7 322 596

172 710

56 470
7 921 903

56 470
7 850 000

7 978 373

7 906 470

22 472 189

13 460 224

2 624 131
966 331
5 257 790

2 203 979
405 476
7 104 550

8 848 253

9 714 004

6 436 338
25 994
700 896
182 637
1 140 988
522 205

9 916 428
29 742
619 534
90 250
60 370
317 375

9 009 058

11 033 699

0

4 440 956

Summa omsättningstillgångar

17 857 310

25 188 660

SUMMA TILLGÅNGAR

40 329 499

38 648 884

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Patent
Licenser
Varumärken
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Maskiner
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Långfristiga fordringar

12
13

14
15

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter
Varor under tillverkning
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos dotterbolag
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
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Balansräkning

Not

2020-12-31

2019-12-31

220 000
6 274 216
6 494 216

220 000
4 744 910
4 964 910

17 980 000
-20 648 909
3 231 971

17 980 000
-20 773 496
1 653 893

563 063

-1 139 603

7 057 279

3 825 307

4 645 021
2 650 742
7 295 763

581 476
2 650 742
3 232 218

4 007 238
1 703 975
9 753 575
1 471 071
6 053 485
2 987 115

12 953 466
1 400 000
2 883 821
2 738 983
9 039 323
2 575 767

25 976 459

31 591 360

40 329 499

38 648 884

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (2 000 000 stamaktier, 200 000 preferensaktier)
Fond för utvecklingsutgifter

17

8

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

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

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

OrganoWood AB årsredovisning 2020

18

19
18

20

11 (25)

Rapport över förändringar i eget kapital
Bundet eget
kapital

Fritt eget kapital
Fond för

Aktiekapital
Ingående balans 2019-01-01

220 000

Balanserat

Överkursfond utvecklingsutgifter resultat
17 980 000

resultat

Totalt

3 939 301

-20 026 916

59 029

2 171 414

59 029

-59 029

0

805 609

-805 609

0

0

1 653 892

1 653 892

1 653 892

3 825 307

Omföring resultat föregående år
Avsättning till fond för utvecklingsutgifter

Årets

Årets resultat
Utgående balans 2019-12-31

220 000

17 980 000

4 744 910

-20 773 496

Ingående balans 2020-01-01

220 000

17 980 000

4 744 910

-20 773 496

1 653 892

3 825 307

1 653 893

-1 653 893

0

Omföring resultat föregående år
Avsättning till fond för utvecklingsutgifter

1 529 306

-1 529 306

6 274 216

-20 648 909

Årets resultat
Utgående balans 2020-12-31

220 000

17 980 000

0
3 231 970

1 653 892

3 231 970

5 479 199

2020-12-31
Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

4 929 315

3 459 984

699 635
0
5 628 950

1 117 447
-216 184
4 361 247

Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

-1 697 345
-139 931
3 791 674

-1 589 907
42 182
2 813 522

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

865 752
2 040 250
3 079 774
9 777 449

-1 650 418
-4 831 446
5 134 097
1 465 755

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 339 094
-7 300 602
-9 639 696

-1 960 977
0
-1 960 977

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av lån
Förändring av checkräkningskredit
Förändring skuld ägarbolag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

7 462 636
-3 095 116
-8 946 228
0
-4 578 708

0
-1 388 892
4 259 344
-1 734 274
1 136 178

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

-4 440 957
4 440 957
0
-4 440 957

640 956
3 800 000
4 440 957
640 956

Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Nedskrivning av andelar i koncernföretag
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Noter
Not 1. Redovisningsprinciper m.m.
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciper och beräkningsgrunder är
oförändrade jämfört med årsredovisningen för 2019.

Bedömningar och uppskattningar
Följande av styrelsens bedömningar har en betydande effekt på redovisade belopp i
årsredovisningen. Dessa antaganden om framtiden och andra väsentliga källor till osäkerhet i
uppskattningar på balansdagen skulle kunna innebära en betydande risk för en väsentlig justering av
redovisade värden för tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår.
Immateriella tillgångar – aktivering av utvecklingsutgifter
OrganoWood har under 2020 bedrivit utvecklingsverksamhet. Immateriell tillgång som uppstår
genom utveckling, eller i utvecklingsfasen av ett internt projekt, ska tas upp som en tillgång i
balansräkningen endast om bolaget kan påvisa att samtliga punkter enligt K3 18:12 är uppfyllda. Det
är framför allt tre kriterier som analyserats för att bedöma utgifter och huruvida de uppfyller
kriterierna för aktivering. 1) Sannolikhet för framtida ekonomiska fördelar, 2) om finansieringen varit
ordnad vid tidpunkten för då utgiften inträffat samt 3) de utgifter som är hänförliga till produkten
under dess utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Värdering av underskottsavdrag
OrganoWood undersöker varje år möjligheten att aktivera uppskjutna skattefordringar avseende
årets skattemässiga underskottsavdrag ifall det är tillämpligt. Uppskjuten skattefordran är endast
upptagen i de fall det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga,
mot vilka den temporära skillnaden kan utnyttjas. Bolaget visar under 2020 ett positivt resultat som
underskottsavdragen kan utnyttjas mot. Per den 31 december 2020 hade bolaget förlustavdrag
uppgående till 22 024 (24 007) ksek.
Leasingavtal
OrganoWood har fem finansiella leasingavtal avseende bilar i Sverige. Samtliga leasingavtal hanteras
i redovisningen som operationella leasingavtal.
Lager
Bolaget har vid utgången av 2020 ett lager värderat till 8 848 (9 721) ksek. Företagsledningen gör
bedömningen att det befintliga lagret kommer att användas i försäljningen under 2021.
Prövning av nedskrivningsbehov för aktiverade utvecklingsutgifter
Bolaget genomförde nedskrivningsprövning för att fastställa återvinningsvärdet för det projekt som
aktiverats per den 31 december 2020. Nyttjandevärdet, nuvärdet av förväntade framtida kassaflöden
för de produkter som omfattas av de aktiverade utvecklingsutgifterna, indikerade inte att det
föreligger något nedskrivningsbehov. Dessa tillgångar förväntas alltså med rimlig säkerhet generera
tillräckliga inbetalningsöverskott under kommande år.
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Koncerntillhörighet
Närmast överordnade moderbolag som upprättar koncernredovisning, tillika moderbolag för hela
koncernen i vilken bolaget ingår är OrganoClick AB (publ) (org.nr. 556704-6908) med säte i
Stockholm.

Koncernredovisning
OrganoWood AB är ett moderbolag men upprättar ingen koncernredovisning med hänvisning till
undantagsregeln i årsredovisningslagen 7 kap. 2 §. OrganoWood AB med dess dotterföretag ingår i
den koncernredovisning som upprättas av OrganoClick AB (publ) (org.nr. 556704-6908)

Intäktsredovisning
Försäljning av varor
Bolagets intäkter genereras från försäljning av produkter. Försäljningen sker till företag.
Produktsortimentet utgörs av egenutvecklade produkter. Intäkter innefattar det verkliga värdet av
vad som erhållits eller kommer att erhållas för sålda varor i bolagets löpande verksamhet. Intäkterna
redovisas netto med avdrag för mervärdeskatt, returer och rabatter. Bolaget redovisar en intäkt när
dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt och det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar
kommer att tillfalla företaget. Denna tidpunkt sammanfaller med leverans av varan till kund.
Ränteintäkter
Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden. När
värdet på en fordran har gått ner, minskar bolaget det redovisade värdet till det återvinningsbara
värdet, vilket utgörs av bedömt framtida kassaflöde, diskonterat med den ursprungliga effektiva
räntan för instrumentet, och fortsätter att lösa upp diskonteringseffekten som en ränteintäkt.

Leasingavtal
Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med de leasade tillgångarna har övergått
till leasetagaren klassificeras avtalet som finansiell leasing. Då de ekonomiska risker och fördelar som
är förknippade med tillgången inte har övergått till leasetagaren klassificeras leasingen som
operationell leasing. Leasingavgiften fastställs årligen och redovisas linjärt över leasingperioden.
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. Se
vidare not 2.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som bolaget lämnar till de anställda.
Bolagets ersättningar innefattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och
ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). Redovisning sker i takt med intjänandet.
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning avser avgiftsbestämda pensionsplaner. Som
avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns
förpliktelser, vare sig legala eller informella, att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter.
Bolaget har inga övriga långfristiga ersättningar till anställda.

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 rörelseresultatet medan kursvinster
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och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

Skatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom
då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt
redovisas i eget kapital.
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån per den
skattesats som gäller per balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och
uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller
underskott. Ingen uppskjuten skatt finns per bokslutsdatum.

Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar har
delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder.
Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta
är väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Immateriella anläggningstillgångar
Patent

5-10 år

Utvecklingsprojekt

7 år

Licenser

5 år

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner, inventarier, verktyg och installationer

3-7 år

Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar
Bolaget tillämpar den s.k. "aktiveringsmodellen" avseende internt upparbetade immateriella
anläggningstillgångar. Metoden innebär att samtliga utgifter som uppfyller kriterierna i BFNAR
2012:1 aktiveras som immateriell anläggningstillgång och skrivs av under tillgångens beräknade
nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden fastställs i slutet av varje utvecklingsprojekt. Avskrivningarna
påbörjas när tillgången är färdig att användas, det vill säga vid respektive produkts
marknadsintroduktion. Aktiverade tillgångar som ännu inte är färdiga för användning prövas årligen
avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Per bokslutsdatum har inget utvecklingsprojekt avslutats
varpå ingen nyttjandeperiod fastställts och ingen avskrivning påbörjats.
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Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på
balansdagen. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av kalkylpriser. Med nettoförsäljningsvärdet avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda
värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har beaktats.

Fordringar, skulder och avsättningar
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde
och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder
värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och
avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till
anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.

Kassa och Bank
I kassa och bank ingår kassa, banktillgodohavanden, övriga kortfristiga placeringar med förfallodag
inom tre månader från anskaffningstidpunkten samt spärrade banktillgodohavanden.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning
Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader enligt följande:

Sverige
Finland
Norge
Danmark
Tyskland
Övriga Europa
Summa

2020
50 789 280
2 184 813
805 213
4 320 750
3 175 047
645 908
61 921 011

2019
52 048 814
3 915 000
212 000
1 925 000
0
667 000
58 767 814

Not 3 Leasingavtal - leasetagare
Operationell leasing

Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal

2020

2019

727 476

647 135

Under 2019 belastades resultatet av fem leasingbilar och två leasingavtal avseende produktionsutrustning.
Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal
Ska betalas inom 1 år
Ska betalas inom 1-5 år
Ska betalas senare än 5 år
Summa
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-

1 025 662
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Not 4 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda

Sverige

2020
Antal
anställda
11

Varav
män
63%

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
Summa
Tantiem till styrelse och verkställande direktör
ingår med
Pensions- och övriga sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande
direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal
Summa

2019
Varav
kvinnor
33%

Antal
anställda
10

Varav
män
67%

Varav
kvinnor
33%

2020
1 292 091
5 973 671
7 265 762

2019
1 249 750
5 437 721
6 687 472

171 891

0

2020

2019

170 963
434 950
2 209 695
2 815 608

170 070
429 261
2 258 869
2 858 200

2020
0%
100%

2019
0%
100%

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen

Not 5 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
2020

2019

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen

1,1%

0,3%

Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen

1,3%

0,3%

2020

2019

Räntekostnader till koncernföretag
Övriga räntekostnader

326 085
1 371 259

292 657
1 297 250

Summa

1 697 344

1 589 907

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter
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Not 7 Skatt på årets resultat
2020

2019

3 231 970

1 653 892

691 642

353 933

0
9 060
-700 701
0

46 263
24 058
-424 254
0

Avstämning av effektiv skattesats
Redovisat resultat före skatt
Skatt på redovisat resultat enligt
gällande skattesats (21,4 %):
Skatteeffekt av:
Ej avdragsgill nedskrivning
Övriga ej avdragsgilla kostnader
Ökning/minskning av underskottsavdrag
Redovisad skatt
Den gällande bolagsskatten för Sverige uppgår till 21,4 (21,4) procent

-

-

Upplysningar om uppskjuten skattefordran och skatteskuld
Det finns skattemässiga underskottsavdrag i OrganoWood AB om 22 024 400 (24 006 896) kr.

Not 8 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

2020-12-31
5 688 024
1 906 598
7 594 622

2019-12-31
4 505 123
1 182 901
5 688 024

-943 114
-377 292
-1 320 406

-565 822
-377 292
-943 114

6 274 216

4 744 910

Not 9 Patent
2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar

2 575 535
280 959

1 823 897
751 638

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 856 494

2 575 535

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

-1 958 079
-161 257

-1 571 641
-386 438

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 119 336

-1 958 079

737 158

617 456

Utgående redovisat värde
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Not 10 Licenser
2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar

704 950
0

678 513
26 437

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

704 950

704 950

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

-686 273
-9 122

-537 286
-148 987

Utgående ackumulerade avskrivningar

-695 395

-686 273

9 555

18 677

Utgående redovisat värde

Not 11 Varumärken
2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden

2019-12-31
0

0

Årets anskaffningar

151 537

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

151 537

0

0

0

Årets avskrivningar

-1 247

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 247

0

150 290

0

2020-12-31
1 564 715
267 000
1 831 715

2019-12-31
1 564 715
0
1 564 715

-1 392 006
-150 717
-1 542 722

-1 187 276
-204 730
-1 392 006

288 993

172 710

Ingående avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 12 Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
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Not 13 Maskiner
2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Övertagna leasingavtal
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Övertagna leasingavtal
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

2019-12-31

0
7 033 602
619 000
7 652 602

0
0
0
0

0
0
-619 000
-619 000

0
0
0
0

7 033 602

0

Not 14 Andelar i koncernföretag
Ingående anskaffningsvärden
Återbetalat aktieägartillskott OrganoWood Finland Oy, villkorat
Lämnat aktieägartillskott OrganoWood Norway AS, villkorat
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2020-12-31
6 697 372
0
0
6 697 372

2019-12-31
6 481 188
52 791
163 394
6 697 372

-6 640 902
0
-6 640 902

-6 424 718
-216 184
-6 640 902

56 470

56 470

Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde

Specifikation av andelar i koncernföretag
Namn
OrganoWood Finland Oy
OrganoWood Norway AS

OrganoWood Finland Oy
OrganoWood Norway AS

Kapital
andel
100%
100%

Rösträttsandel
100%
100%

Org.nr.
Säte
2654270-5 Pori, Finland
915070574 Moss, Norge

Antal
andelar
100
100

Bokfört
värde
23 182
33 289
56 470
Årets
resultat*
-2 424
-17 319

Eget kapital
49 554
31 437

* Med Årets resultat avses resultat efter finansiella poster

Not 15 Kort- och långfristiga fordringar hos koncernföretag och närstående bolag
2020-12-31
Ingående fordran koncern

2019-12-31

5 345 958

5 359 276

90 932

-13 318

Utgående redovisat värde

5 436 890

5 345 958

Ingående fordran närstående bolag

3 140 000

3 140 000

Utgående redovisat värde

3 140 000

3 140 000

Förändring fordran dotterbolag
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Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2020-12-31

2019-12-31

Förutbetalda leasingavgifter
Förutbetalda marknadsföringskostnader
Förutbetalda försäkringspremier
Övriga förutbetalda kostnader

102 949
60 957
115 230
243 068

56 603
55 424
46 772
158 576

Summa

522 205

317 375

Not 17 Förändring av eget kapital
I OrganoWood AB finns två aktieslag, stamaktier och preferensaktier. I OrganoWood AB genomfördes under
2013 en preferensaktieemission där 200 000 nya aktier tecknades till en teckningskurs om 100 kronor. Totalt
inkom 20 000 000 kronor genom emissionen. Aktiernas nominella värde är 0,001 öre och OrganoWood AB:s
aktiekapital ökade med 20 000 kr.
Villkoren för preferensaktierna är fastställda i OrganoWood AB:s bolagsordning och nedanstående text är ett
utdrag från denna.
Preferensaktierna medför inte rätt till utdelning utan innehavare ska endast vara berättigade att erhålla ett vid
var tidpunkt angivet lösenbelopp. Lösenbeloppet per preferensaktie uppgår
för tiden till och med 31 maj 2018, till ett belopp om 185,00 kronor,
för tiden till och med 31 maj 2019, till ett belopp om 184,80 kronor,
och från och med 1 juni 2019 och för tiden därefter, ska lösenbeloppet ökas med tolv (12) procent årligen.
Bolagsstämman ska, innan den beslutar om värdeöverföringar till stamaktieägarna, för varje utestående
preferensaktie, till fri fond (vilken ej får användas för värdeöverföringar till stamaktierna) avsätta ett reserverat
belopp.
Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av ett visst antal eller
samtliga preferensaktier efter beslut av bolagsstämman. Det är endast styrelsen som äger rätt att begära att
fråga om inlösen behandlas av bolagsstämman. Beslut om minskning kan endast fattas i maj varje år som
preferensaktierna är utestående. När minskningsbeslut fattas ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet
avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Inlösenförfarandet ska genast inledas
när beslut om minskning har fattats.
Vid OrganoWood AB:s årsstämma den 7 maj 2020 beslutades att fortsätta låta preferensaktierna löpa på i
enlighet med villkoren i bolagsordningen (12 procents årlig uppräkning av värdet) då det inte fanns fritt eget
kapital till att lösa dem. Målsättningen är att lösa in preferensaktierna när det egna fria kapitalet så tillåter.

Not 18 Långfristiga skulder
2020-12-31

2019-12-31

Långfristig del av skuld till kreditinstitut
Lån SEB vakuumtork (långfristig del av totalt 3 774 762 kr)

3 215 538

0

ALMI tillväxtlån (Långfristig del av totalt 2 574 232 kr)

1 429 483

581 476

Summa långfristig bankkredit

4 645 021

581 476

Långfristigt lån till koncernföretag

1 650 742

1 650 742

Långfristigt lån till ägare (Kvigos)

1 000 000

1 000 000

Summa skulder ägarbolag

2 650 742

2 650 742

Långfristiga skulder ägarbolag
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2020-12-31

2019-12-31

Kortfristig del av skuld till kreditinstitut
Lån SEB vakuumtork (kortfristig del, förfaller inom 12 månader)

559 224

0

ALMI tillväxtlån (kortfristig del, förfaller inom 12 månader)

1 144 751

1 400 000

Summa kortfristig bankkredit

1 703 975

1 400 000

Not 19 Checkräkningskredit
2020-12-31
Beviljad kredit
Utnyttjad kredit

2019-12-31

15 000 000

13 000 000

4 007 238

12 953 466

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2020-12-31

2019-12-31

Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Upplupen särskild löneskatt
Upplupet styrelsearvode
Övriga upplupna kostnader

1 148 143
360 746
146 994
341 872
989 359

1 005 760
316 010
145 398
341 872
766 726

Summa

2 987 114

2 575 766

Not 21 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
2020-12-31

2019-12-31

Ställda säkerheter för lån hos SEB och Almi

19 000 000

19 000 000

Summa ställda säkerheter

19 000 000

19 000 000

Not 22 Upplysning om vissa transaktioner med närstående
Företaget har under räkenskapsåret inte genomfört några transaktioner med sådana närstående parter som
anges i Årsredovisningslagen 5 kap. 12 a § på annat än på marknadsmässiga villkor.
Under året har styrelseledamot och aktieägare Claes-Göran Beckeman erhålligt betalning för utlägg i samband
med resor till styrelsemöten till ett belopp av 4 639 kr. Aktieägare och tillika styrelseledamot Robert
Charpentier har från eget bolag (Kvigos AB) under 2021 fakturerat OrganoWood AB för konsultarvode 4 774 kr
exkl moms.
Under perioden har styrelseledamöter och verkställande direktör i OrganoWood AB samt personal i
ledningsgruppen för OrganoWood AB köpt produkter från OrganoWood AB under marknadsmässiga
förhållanden till ett värde av 11 ksek (10 ksek).

Not 23 Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen
Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
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Not 24 Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel
Överkursfond

17 980 000

Balanserat resultat

-20 648 909

Årets resultat

3 231 971

Summa

563 063

disponeras så att i ny räkning överförs

563 063

Stockholm den 19 april 2021

Stefan Lindeborg

Claes-Göran Beckeman

Ordförande

Robert Charpentier

Mårten Hellberg

Carl Palmstierna

Jens Hamlin
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB

Sebastian Ionescu
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i OrganoWood AB, org.nr 556801-8906

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för OrganoWood AB för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av OrganoWood ABs finansiella ställning per den 31 december 2020 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 OrganoWood 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
OrganoWood 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.

Övrig upplysning
Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 har utförts av en annan revisor som lämnat en
revisionsberättelse daterad 7 maj 2020 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

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 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.
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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
förvaltning för OrganoWood AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 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 OrganoWood 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:

•

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 den 23 april 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Sebastian Ionescu
Auktoriserad revisor
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