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2021 i korthet
 Nettoomsättning för helåret uppgick till 3 749 000 sek

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -15 777 000 sek
Balansomslutningen uppgick till 10 660 000 sek

Viktiga händelser under verksamhetsåret

I januari genomförde bolaget en nyemission och tog in 11 MSEK att användas
för att accelerera tillväxten på den svenska marknaden och förbereda en
börsnotering i början av 2022
I maj tecknade Bolaget ett underleverantörsavtal med doktor.se Norra
Djurgården om att leverera behandling inom ramen för det s k utomlänsavtalet
I augusti genomfördes en riktad emission där de internationella fonderna
Pathena Investments (Portugal) och Zentynel (Chile) investerade totalt 5 MSEK
i Bolaget. Utöver detta investerade befintliga ägare 3 MSEK.
I oktober tecknades en överenskommelse med Karolinska institutet i
Stockholm om genomföradet av en randomiserad klinisk studie där Bolagets
behandling jämförs med en kontrollgrupp. Studien kommer att publiceras
under senare delen av 2022 och blir mycket användbar i kommande
internationalisering inte minst tack vare Karolinskas goda internationella rykte.
I november genomförde Bolaget ett mindre pilotprojekt i London för att bygga
kunskap kring hur marknadsföring mot slutkonsument kan fungera på den
brittiska marknaden. Pilotprojektet utgör en grund för kommande strategier
kring internationalisering av vår SaaS lösning.
I december tecknade Bolaget avtal med Sleep Cycle Alarm Clock (publ) om att
genomföra ett pilotprojekt under 2022, där kunder från Sleep Cycle med
allvarliga sömnproblem lotsas till Bolaget med syfte att utvärdera om Bolaget
kan komplettera Sleep Cycles produkt. 

2021 2020 2019 2018

Nettoomsättning 3 749 1 125 617 190

Resultat efter finansiella poster - 15 777 - 4 621 - 5 360 -3 390

Balansomslutning 10 660 9 210 8 572 6 913

Soliditet % 42 32 45,4 47,5

Finansiell sammanfattning
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Om Learning 2 Sleep L2S AB
Learning to Sleep är en digital sömnmottagning som behandlar personer med
allvarliga sömnproblem inklusive kronisk insomni via en digital plattform. Bolaget
erbjuder en enkel, effektiv och platsoberoende KBT behandling där privatpersoner
kan få snabb tillgång till psykologer för bedömning och behandling genom Learning to
Sleeps mobilapplikation. Bolagets metod är världsledande och jämförelser med andra
digitala aktörer eller traditionella behandlingsmetoder (inklusive läkemedel) visar att
Bolaget har högre andel patienter med förbättrad sömnkvalitet.

Mer än 10 år av forskning

Bolaget startade redan 2009 och 2012 inleddes ett samarbete med Pfizer läkemedel
som resulterade i den kommersiella produkten Sov Bättre år 2015 som var en
webbaserad version av den behandling Bolaget erbjuder idag. I samband med detta
genomfördes en klinisk utvärdering som visade att 94 procent av de som genomgick
behandlingen fick en säkerställd sömnförbättring. Bolaget lämnade samarbetet med
Pfizer 2017 och har sedan dess vidareutvecklat både den tekniska plattformen och
behandlingsmetoden, i egen regi.

Digifysisk vård i världsklass

Bolagets tekniska plattform består av en mobilapplikation som används av patienten
och ett back-end system där patienterna hanteras. Varje patient får en egen
psykolog som följer patienten genom den fem veckor långa behandlingen och via
backend systemet kan psykologen se patientens framsteg, genomföra videosamtal,
boka besök samt föra journal. Patienten hanterar även betalningar via den mobila
aplikationen.
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Del av den svenska vården
 

Sedan 2018 har Bolaget kunnat erbjuda behandling till slutpatienten som en del av det
svenska utomlänsersättningssystemet. Detta innebär att patienten enbart betalar
normal patientavgift,övrig ersättning kommer från den offentligt finansierade vården.
Bolaget anskaffar majoriteten av kunderna på egen hand – huvudsakligen via digital
marknadsföring – men fler och fler upptäcker behandlingen via rekommendationer
från sin läkare. 

Den tekniska plattformen är anpassad för att kunna säljas internationellt till större
vårdgivare eller enskilda terapeuter som en renodlad SaaS (Software as a Service)
lösning. Detta skapar möjligheter att i  framtiden generera återkommande intäkter via
prenumerationer 

Skalbar SaaS modell
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VD har ordet

2021 var på många sätt ett händelserikt
år. Under året startade vi vår resa mot
en börsnotering, tecknade avtal med
flera nyckelaktörer i Sverige och vårt
samarbete med Karolinska institutet
resulterade i en överenskommelse om
en klinisk studie under 2022. Vi fick
också in de första internationella,
långsiktiga investerare, och tog de
första stegen på den internationella
marknaden samtidigt som vi
tredubblade omsättningen jämfört med
2020 

Kraftigt ökad omsättning och nya avtal
 

Tack vare ett dedikerat och engagerat team har den operativa verksamheten i
Sverige under året utvecklats otroligt väl. Inflödet av patienter har tredubblats,mycket
tack vare starka insatser från vårt marknadsteam, samtidigt som våra duktiga
psykologer under ledning av vår operativa chef Lina Johansson med bibehållen hög
kvalitet fortsatt hjälpa människor med sömnproblem till ett bättre liv. Detta har
kompletterats av ett gediget arbete från vårt tech-team som vidareutvecklat vår
plattform och samtidigt klarat av att hålla en hög nivå på underhåll och support.
Under året har vi även förstärkt organisationen med en ny CFO och en
kvalitetsansvarig med ansvar för vårt kvalitetsarbete inklusive kommande regulativa
ansökningar. 

"Jag blir både stolt och glad
varje gång  jag får ett mejl
från någon av de patienter
vi hjälpt, en extra bonus för
mig som VD."
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Digifysisk vård är framtiden

Learning to sleep har alltid varit en pionjär när det gäller digital behandling och vi var
en av de första aktörerna som satsade på en digifysisk lösning, dvs en kombination av
egenvård via mobilapplikation och psykologstöd under behandlingsperioden. Vi ser
nu att fler och fler aktörer väljer samma väg, men vi vet att vi har en tekniskt
överlägsen lösning i kombinationen mobil applikation och backend system. 

Trenderna på den amerikanska marknaden under 2021 har också stärkt vår
uppfattning om att vår lösning tillhör framtiden. Begreppet digital therapeutics (Dtx)
är idag etablerat och många av de stora läkemedelsbolagen har börjat förstå att de
digitala behandlingarna är här för att stanna. Detta öppnar nya möjligheter för oss på
den internationella marknaden då vår behandling passar väl in i Dtx begreppet och
under året har vi även sett ett stort intresse för vår plattform både i USA och
Storbritannien. 

Vi som jobbat med sömn under många år vet redan hur viktig sömnen är för vårt
välbefinnande. Covid19 pandemin har ytterligare satt fokus på detta och– i
efterdyningarna av pandemin ser vi nu att sömnproblemen fortsätter att öka.
 
Det finns idag vetenskapliga bevis för att dålig sömn ligger bakom många av våra
välfärdssjukdomar som diabetes, övervikt, mental ohälsa, högt blodtryck och hjärt-
och kärlsjukdomar. Man är även funnit kopplingar mellan vissa cancerformer och
sömnproblem. 
Dålig sömn är inte enbart ett hälsoproblem. Vi vet att personer som sovit dåligt är
20-30 procent mindre effektiva i sitt arbete vilket skapar ett stort
produktivitetsbortfall för företag och organisationer. Dessutom kostar en patient med
allvarliga sömnproblem och insomni sjukvården runt 50 000 kronor per år, en summa
som skulle kunna reduceras kraftigt med rätt behandling.

Läkemedel är fortfarande den vanligaste behandlingsmetoden för sömnproblem,
något som bl a Socialstyrelsen uppmärksammat och nu uppmanar man sjukvården
att i första hand erbjuda KBT behandling. Under 2021 påbörjade vi därför ett arbete
med att informera framför allt läkare kring alternativ till läkemedel, ett arbete som
kommer att intensifieras under 2022.

Dålig sömn ett ökande problem
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2021 visade att vi kan se fram emot en spännande framtid för Learning to Sleep. Vi
har en behandling i världsklass, ett fantastiskt team och en global marknad som växer.
Som VD har jag haft förmånen att få jobba i ett bolag som inte bara utvecklas
affärsmässigt utan faktiskt hjälper tusentals människor till ett bättre liv och bättre
hälsa. Jag blir både stolt och glad varje gång jag får ett mejl från någon av de
patienter vi hjälpt, en extra bonus för mig som VD.

Nu riktar vi blicken mot framtiden och en spännande internationell marknad. Med en
ny forskningsstudie i bagaget kommer vi till hösten att vara fullt rustade för att ta oss
an marknaderna i USA och Storbritannien med vår världsledande behandling

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till hela teamet på Learning to Sleep som
gjort en fantastisk insats under året, min styrelse som stöttat mig, våra partners samt
självklart alla patienter som valt vår behandling.

Micael Gustafsson, VD
Learning2Sleep L2S AB (publ)

En spännande framtid

Ny affärsmodell ger nya möjligheter

Under hösten testade vi vår B2C modell på den brittiska marknaden. Vi fick stor
uppmärksamhet i sociala medier och över 50 000 besökare på vår hemsida, men
tyvärr var inte konverteringsgraden i nivå med vad vi är vana vid i Sverige. Baserat på
den kunskapen har vi utformat en affärsmodell som huvudsakligen bygger på
försäljning av den tekniska plattformen och etablering via partners på andra
marknader. Detta är en mer skalbar modell som inte kräver lika stora investeringar
som när man skaffar slutkunder på egen hand. Vi kommer därför att fortsätta utveckla
den SaaS modell som vi tidigare testat i bl a Norge och som kommer att ge oss ett
mer stabilt inkomstflöde. 
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Mål och strategi
Learning to Sleep behandlar personer med sömnproblem via en evidensbaserad
digital plattform, med stöd av psykologer under behandlingsperioden. Vår
målsättning är att bli den ledande aktören inom området sömnbehandling och att bli
en tongivande aktör på en växande global marknad.

Vi existerar för att alla människor med sömnproblem har rätt till en behandling som
fungerar och som ger en naturlig och hållbar sömn.

Vision
Varje människa med sömnproblem ska få rätt hjälp

Mission

Varje människa med sömnproblem ska få rätt hjälp

Våra kärnvärden

Omsorg

Respekt

Medmänsklighet
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Marknad
Antalet personer med sömnproblem har stadigt ökat sedan 2010 och idag räknar man
med att över 40 procent (källa FHM) av den vuxna befolkningen har någon form av
sömnproblem. En nyligen genomförd undersökning i Storbritannien visade att 46
procent av den arbetande befolkningen sover mindre än 6 timmar per natt, vilket är
betydligt mindre än vad som rekommenderas.

Även konsumtionen av sömnläkemedel har ökat och idag äter 900 000 svenskar
någon form av sömnläkemedel varje dag (källa Läkemedelsverket). Vi ser samtidigt att
fler och fler på egen hand försöker hitta alternativ till de traditionella läkemedlen vilket
är positivt för marknadens utveckling.

Den globala marknaden för sömn växer i samma takt som i Sverige. Speciellt den
amerikanska marknaden är expansiv och viljan att betala för sömnbehandling har ökat
under de senaste åren. TechCrunch har gjort bedömningar att marknaden bara i USA
är värd i storleksordningen 25-30 miljarder dollar enbart för behandlingar av
sömnproblematik. Vi ser också en ökad aktivitet bland amerikanska försäkringsbolag
som under 2021 börjat ge ersättning till patienter för att genomgå sömnbehandling.

SaaS marknaden

Den tekniska plattformen är förberedd för att säljas mot vårdgivare och enskilda
psykologer som en plattform för metodstöd inom sömn men också som en
fullständig plattform för kommunikation, bokning, journalföring och patienthantering.
Marknaden för detta är stor, speciellt i USA där enbart 23 procent av psykologerna
använder någon form av digitalt stöd i sitt arbete.
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Tusentals nöjda patienter
Learning to Sleep har sedan 2016 hjälpt över 3000 personer i Sverige med sina
sömnproblem och för de allra flesta har behandlingen gett resultat. En av de vi
behandlat är Alexandra: 

”Färre timmar i sängen, men sover mer”

Alexandra är ett exempel på en typisk patient hos
Learning to Sleep. Livet var helt enkelt stressigt med
jobb och småbarn, något som gick ut över sömnen.
Efter att under många år tänkt att ”jag få nog leva med
mina sömnproblem” blev problemen allt större. Den
dåliga sömnen påverkade helt enkelt Alexandra allt
mer: 

” Jag kände mig aldrig utvilad trots att jag lade så
mycket tid och kraft på att försöka sova bra. Jag var
jämt trött och irriterad och kände att det gick ut över
både jobb och familj”.  På en middag med vänner fick
Alexandra tips om Learning to Sleep och bestämde sig
för att prova. Efter ett inledande bedömningssamtal
påbörjade hon behandlingen. Det var tufft i början men
redan efter några veckor hade behandlingen gett
resultat. Nu tillbringar Alexandra mindre tid i sängen,
men sover mer: Alexandra Clayton såg resultat från

behandlingen redan efter 2 veckor

 - Jag tillbringar helt enkelt färre timmar i sängen men sover mycket mer. Jag känner
en så stor skillnad i min vardag och har dessutom fått mer egentid, vilket är otroligt
värdefullt när man har små barn. Tidigare fick jag dåligt samvete när jag var uppe
länge på kvällarna, men nu vet jag ju att det tvärtom hjälper mig att sova bättre, säger
Alexandra. Jag kan verkligen rekommendera Learning to Sleep till de som har samma
typ av sömnproblem som jag, avslutar hon.
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Lina Johansson är legitimerad psykolog och operativ chef på Learning to Sleep.
Förutom att se till så att den dagliga verksamheten fungerar och hantera våra 25
frilansande psykologer, så har hon också direkt patientkontakt: 

”Vi hjälper alla som påverkas i det dagliga livet på grund av att sömnen inte fungerar.
Under dagen kan sömnbrist yttra sig som koncentrationssvårigheter, att du känner
dig trött och irriterad. Sömnproblem kan också skapa problem i dina relationer” säger
Lina.

Learning to Sleep:s metod bygger dels på KBT (kognitiv beteendeterapi) och
sömnrestriktion, båda har lång forskningsgrund: 
”Vi psykologer har använt både KBT och sömnrestriktion sedan 80-talet för att hjälpa
personer med sömnproblem och det finns massor av forskning som visar att det
fungerar. Sedan har vi på Learning to Sleep paketerat dessa metoder tillsammans
med modern teknologi och det är det som gör att vi faktiskt når bättre resultat än
vad man gör i traditionell behandling”.

Att arbeta som psykolog hos Learning to Sleep har många fördelar menar Lina: 

”Ofta har man som psykolog patienter som det tar många år att få resultat hos. Nu
ser vi resultat redan efter några veckor och det känns verkligen belönande med så
snabb feedback. Jag får samma reaktion från våra externa psykologer, att på bara
några veckor ta en patient från att ha varit sjuk, till att bli frisk med naturlig sömn är
enormt motiverande. Det är ändå det bästa med det här jobbet”, avslutar Lina.

"Vi hjälper människor att få en
fungerande vardag" 

Lina Johansson är legitimerad
psykolog och operativ chef på
Learning to Sleep
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Aktieägare Antal aktier
Procent av kapital

och röster

Polynom Investment AB (publ) 900 000 10,6

Wikow Venture AB 829 360 9,8

AB Dendera Venture 769 320 9,1

Micael Gustafsson 720 800 8,5

Almi Invest Syd AB 635 960 7,5

Arastapour & Persson Investment AB 620 000 7,3

Psykologilabbet AB 501 200 5,9

Övriga (ca 40) 3 497 040 41,3

Ägarförhållanden
Nedan visas bolagets aktieägare med minst 5 procents ägande den 31 december
2021. 
Såvitt styrelsen känner till kontrolleras Bolaget varken direkt eller indirekt av något 
enskilt rättsubjekt, förutom vad som redovisas nedan:
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Styrelse
Michael Hermansson
Född 1959, styrelseordförande sedan 2019
Utbildning
Michael Hermansson har civilekonomexamen från Göteborgs
universitet
Erfarenhet
Michael Hermansson har tidigare varit VD för Addera Care AB
(publ), noterat Addera Care AB och har mer än 15 års
erfarenhet som PE-ägare.
Övriga pågående uppdrag
Styrelseordförande i Vevios Design AB, styrelseledamot för
Framtix Holding AB och VD för byNordic och Palito AB
Innehav
27 600 aktier via det kontrollerade bolaget Palito AB och 30
000 teckningsoptioner 2021/2024B 

Ebba Fåhraeus 
Född 1963. Styrelseledamot sedan 2021.
Utbildning
Ebba Fåhraeus har en civilekonomexamen från
Handelshögskolan i Stockholm.
Erfarenhet
Ebba Fåhraeus har erfarenhet från styrelsearbete i såväl
noterad som onoterad miljö och är bland annat
styrelseordförande för det noterade bolaget AcuCort AB och
styrelseledamot för det noterade bolaget Arc Aroma Pure
AB. Ebba Fåhraeus har även erfarenhet från ledningsarbete
då hon varit VD för SmiLe Incubator AB sedan 2015. 
Övriga pågående uppdrag
VD för SmiLe Incubator AB, styrelseordförande för Lysaeus
AB och Acucort AB samt styrelseledamot för Coala Life AB,
Carasent ASA, Prevas AB, 3HF Response AB och Michi Capital
AB.
Innehav
30 000 teckningsoptioner 2021/2024B.
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Styrelse
Thomas Wiklund
Född 1966. Styrelseledamot sedan 2021.
Utbildning
Thomas Wiklund har en ekonomiutbildning från Lunds
universitet.
Erfarenhet
Thomas Wiklund har arbetat med styrelsearbete sedan
slutet av 1980-talet och innehaft flertalet VD-positioner,
däribland för bolaget AB Dendera Holding sedan 1990. Han
är även grundare för startat upp SCP-gruppen som
startades under 2007.
Övriga pågående uppdrag
VD och styrelseledamot för AB  Dendera Holding och AB
Dendera Venture och Dufeke Säteri AB. Styrelseordförande
för Cross Technology Solution AB och SCP advisors II AB
samt styrelseledamot för andra bolag i SCP-gruppen.  
Innehav
769 320 aktier indirekt genom det kontrollerade bolaget AB
Dendera Venture och 30 000 teckningsoptioner
2021/2024B.

Peter Boye
Född 1974. Styrelseledamot sedan 2009.
Utbildning
Peter Boye är utbildad kognitiv beteende terapeut samt
utbildad omvärldsanalytiker med examen från Malmö
universitet.
Erfarenhet
Peter Boye har mångårig erfarenhet av styrelsearbete samt
över 10 års erfarenhet av arbete med kognitiv beteendeterapi 
Övriga pågående uppdrag
Styrelseledamot och verkställande direktör i Psykologilabbet
AB, styrelseledamot i Mood Ventures AB och
styrelsesuppleant i Progress Me AB. 
Innehav
501 200 aktier via det kontrollerade bolaget Psykologilabbet
AB samt 40 000 teckningsoptioner 2021/2024A och 30 000
teckningsoptioner 2021/2024B.

www.learningtosleep.se 15



Företagsledning
Micael Gustafsson, Verkställande direktör
Född 1962. Medgrundare och VD sedan 2015.
Utbildning
Micael Gustafsson har en pol.mag. från Lunds universitet. 
Erfarenhet
Micael Gustafsson har såväl mångårig som mångfacetterad
erfarenhet genom arbete som ledande befattningshavare
inom reklam- och marknadsföringsbranschen,
fordonsindustrin samt IT- och telekombranschen. Han har i
över 20 år arbetat inom företagsledningar i såväl större
börsbolag som mindre onoterade bolag. 
Övriga pågående uppdrag
Styrelseledamot i FooCafé AB. 
Innehav
720 800 aktier och 40 000 teckningsoptioner 2021/2024A.

Peter Boye, VP Business Development
Född 1974. Medgrundare och VP Business Developement
sedan 2016.
Utbildning
För ytterligare information se under avsnittet ”Styrelse” ovan.
Erfarenhet
För ytterligare information se under avsnittet ”Styrelse” ovan.
Övriga pågående uppdrag
För ytterligare information se under avsnittet ”Styrelse” ovan.
Innehav
För ytterligare information se under avsnittet ”Styrelse” ovan.

Lina Johansson, Operativ Chef
Född 1984. Medicinskt ansvarig från 2019 med övergång till
operativ chev under 2021.
Utbildning
Lina Johansson har en kandidatexamen i psykologi från
Hunter College i New York och en mastersexamen i psykologi
från Köpenhamns universitet.
Erfarenhet
Lina Johansson är legitimerad psykolog med erfarenhet av
kliniskt arbete inom både psykiatri och habilitering. Lina har
dessutom arbetat med metodutveckling och har ett stort
intresse för utvecklingen av digital behandling
Övriga pågående uppdrag
Styrelseledamot för Treklangen Föräldrakooperativ
Ekonomisk förening.
Innehav
20 000 teckningsoptioner 2021/2024A .
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Maggie Hofwimmer CFO
Född 1959, CFO sedan 2021
Utbildning
Maggie Hofwimmer har studerat ekonomi och juridik på
högskola.
Erfarenhet
Maggie Hofwimmer har arbetat som redovisningskonsult och
rådgivare samt haft ansvarsuppdrag inom ekonomi.
Övriga pågående uppdrag
-
Innehav
-

Richard Gustavsson CTO
Född 1985, CTO sedan 2016
Utbildning
Richard Gustavsson är självlärd systemutvecklare.
Erfarenhet
Richard Gustavsson har under 15 år arbetat med
systemutveckling på olika nivåer.
Övriga pågående uppdrag
Styrelseledamot och utvecklare i Appsari AB.
Innehav
-

Företagsledning
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 2021 2020 2019 2018

Nettoomsättning 3 749 1 125 617 190

Resultat efter finansiella poster - 15 777 - 4 621 - 5 360 -3 390

Balansomslutning 10 660 9 210 8 572 6 913

Soliditet % 42 32 45,4 47,5

Förvaltningsberättelse

Bolaget genomförde under januari 2022 en nyemission på totalt 9,4 MSEK (efter
finansiella kostnader) och i samband med detta noterades även Bolaget på
Nasdaq First North Growth Market med första handelsdagen den 3 februari.
Den kliniska studien som genomförs av Karolinska institutet påbörjades i januari
och resultaten förväntas publiceras under Q3 2022.

Styrelsen och verkställande direktören för Learning 2 Sleep L2S AB, 556792-7610,
avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31. 

Verksamheten 

Bolaget bedriver produktutveckling och försäljning av digitala kognitiva
beteendeterapeutiska produkter inom området sömn och sömnutveckling. Bolaget
har sitt säte i Malmö. 

Händelser efter verksamhetsåret

Rättvisande översikt över utvecklingen (Tkr)

Nyckaltalsdefinitioner

Balansomslutning: Totala tillgångar. 
Soliditet: (Totalt eget kapital + (100 % - aktuell bolagsskattesats av obeskattade
reserver)) / Totala tillgångar. 
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l

Pågående ny-
och

fondemission

Fond för
utvecklingsutgifte

r
Överkursfond

Ingående
balans

215 21  8 510 20 733

Nyemission 293 -21  16 999

Aktivering av
utvecklings-

utgifter
  928  

Utgående
balans

508 0 9 438 37 732

  
Fond för

verkligt värde
Balanserat

resultat
Året resultat

Ingående
balans

 - 8 510 - 13 397 - 4 621

Balanseras i
ny räkning

  - 4 621 - 4 621

Aktivering av
utvecklings-

utgifter
 - 928   

Årets
resultat

   - 15 777

Utgående
balans

 - 9 438 - 18 018 - 15 777

Förändringar i eget kapital
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Till årsstämmans förfogande står följande medel
Belopp i Tkr

2021-01-01 --
2021-12-31 

Överkursfond 37 732

Fond för verkligt värde - 9 438

Balanserat resultat - 18 018

Årets resultat - 15 777

Medel att disponera - 5 501

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning - 5 501

Summa - 5 501

Resultatdisposition

Kommentar till resultatdisposition 
Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning
med tilläggsupplysningar. 
Samtliga belopp anges i SEK.  
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Resultaträkning 

Belopp i Tkr Not 

2021-01-01 
- 2021-12-

31 

2020-01-01 
- 2020-12-

31 
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m. 
Nettoomsättning 3 749 1 125 
Aktiverat arbete för egen räkning 3 641 4 236 
Övriga rörelseintäkter 0 356 
Summa rörelsens intäkter, 
lagerförändringar m.m. 

7 391 5 717 

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader -12 177 -3 583 
Personalkostnader 2 -7 762 -3 653 
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

-2 939 -2 897 

Summa rörelsens kostnader -22 877 -10 132 

Rörelseresultat -15 487 -4 415 

Resultat från finansiella poster 
Räntekostnader och liknande resultatposter -290 -206
Summa resultat från finansiella poster -290 -206

Resultat efter finansiella poster -15 777 -4 621 

Resultat före skatt -15 777 -4 621 

Årets resultat -15 777 -4 621 
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Balansräkning 

Belopp i Tkr Not 2021-12-31 2020-12-31 
TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten 

3 9 438 8 510 

Summa immateriella anläggningstillgångar 9 438 8 510 

Summa anläggningstillgångar 9 438 8 510 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 0 173 
Aktuell skattefordran 90 54 
Övriga fordringar 132 142 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 599 31 
Summa kortfristiga fordringar 821 400 

Kassa och bank 
Kassa och bank 401 300 
Summa kassa och bank 401 300 

Summa omsättningstillgångar 1 222 700 

SUMMA TILLGÅNGAR 10 660 9 210 
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Balansräkning 

Belopp i Tkr Not 2021-12-31 2020-12-31 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital 508 215 
Pågående ny- och fondemission 0 21 
Fond för utvecklingsutgifter 9 438 8 510 
Summa bundet eget kapital 9 946 8 746 

Fritt eget kapital 
Överkursfond 11 37 732 20 733 
Fond för verkligt värde 5,11 -9 438 -8 510 
Balanserat resultat 11 -18 018 -13 397 
Årets resultat 11 -15 777 -4 621 
Summa fritt eget kapital -5 501 -5 795 

Summa eget kapital 4 446 2 951 

Långfristiga skulder 
Övriga skulder 6 1 279 1 675 
Summa långfristiga skulder 1 279 1 675 

Kortfristiga skulder 
Övriga skulder till kreditinstitut 0 675 
Leverantörsskulder 1 909 1 394 
Övriga skulder 1 798 2 149 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 1 228 366 
Summa kortfristiga skulder 4 935 4 584 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 660 9 210 
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Kassaflödesanalys 

Belopp i Tkr Not 2021-12-31 2020-12-31 
Den löpande verksamheten 
Ingångsvärde löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster -15 777 -4 621 
Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet 

2 939 2 897 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 

-12 838 -1 724 

Förändring rörelsefodringar 
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -421 12 
Ökning/minskning av rörelsefodringar -421 12 

Förändring rörelseskulder 
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder 1 026 2 117 
Ökning/minskning av rörelseskulder 1 026 2 117 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -12 233 405 

Investeringsverksamheten 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -3 867 -4 236 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 867 -4 236 

Finansieringsverksamheten 
Nyemission 17 271 3 677 
Upptagna lån 0 675 
Amortering av skuld -1 070 -1209
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

16 201 3 143 

Årets kassaflöde 101 -688

Likvida medel vid årets början 300 989
Likvida medel vid årets slut 9 401 300 
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Noter 

Belopp i Tkr om inget annat anges. 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Redovisnings- och värderingsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). 

Fordringar 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder 
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om 
inget annat anges nedan. 

Intäktsredovisning 
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att 
erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om 
ersättning erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade 
rabatter. 

Immateriella anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar tas upp till deras anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning 
sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas 
per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas 
årligen. Följande nyttjandeperioder används: 

  År 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 5 
 
 

Inkomstskatt 
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets 
skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu 
inte redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de 
skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. 
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Not 2 Personal 

Medelantalet anställda 

  

2021-01-01 
- 2021-12-

31 

2020-01-01 
- 2020-12-

31 
Medeltal anställda 12 9 
Medelantalet anställda 12 9 

Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 

  2021-12-31 2020-12-31 
Ingående anskaffningsvärden 17 796 13 560 
Förändringar av anskaffningsvärden     
Aktiverade utgifter 3 867 4 236 
Utgående anskaffningsvärden 21 662 17 796 

Ingående avskrivningar -9 285 -6 389 
Förändringar av avskrivningar     
Årets avskrivningar -2 939 -2 897 
Utgående avskrivningar -12 225 -9 285 

Redovisat värde 9 438 8 510 

Not 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

  2021-12-31 2020-12-31 
Upparbetad men ej fakturerad intäkt 251   
Förutbetalda hyreskostnader 18 22 
Förutbetalda försäkringspremier 28 3 
Reklam 172   
Övriga kostnader 130 5 
Summa 599 31 

Not 5 Fond för verkligt värde 

  2021-12-31 2020-12-31 
Ingående balans -8 510 -6 544 
Förändringar av fond för verkligt värde     
Avsättning till fonden under räkenskapsåret -928 -1 966 
Utgående balans -9 438 -8 510 

Not 6 Långfristiga skulder 

  2021-12-31 2020-12-31 
Amortering inom 2 till 5 år 1 279 1 675 
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Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

  2021-12-31 2020-12-31 
Upplupna löner 130 32 
Upplupna semesterlöner 151 134 
Upplupna sociala avgifter 88 52 
Upplupna räntekostnader 12 29 
Upplupen löneskatt 198 106 
Övriga upplupna kostnader 650 14 
Summa 1 228 367 

Not 8 Ställda säkerheter 

Övriga ställda säkerheter 
Typ av säkerhet 2021-12-31 2020-12-31 
Företagsinteckningar 3 750 3 750 
Summa ställda säkerheter 3 750 3 750 

Not 9 Sammansättning av likvida medel 

  2021-12-31 2020-12-31 
Kassamedel 3 2 
Disponibla tillgodohavanden hos banker och andra 
kreditinstitut 

399 298 

Not 10 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Bolaget är i en expansiv fas och kommer även under 2022 att vara beroende av att 
externt kapital tillförs verksamheten för att säkra driften. Detta förväntas ske via de 3 
serier av teckningsoptioner som kopplats till Bolagets nyemission i februari 2022 
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Not 11 Resultatdisposition 

Belopp i Tkr 

Till årsstämmans förfogande står följande medel: 

2021-01-01 
- 2021-12-

31 
Överkursfond 37 732 
Fond för verkligt värde -9 438 
Balanserat resultat -18 018 
Årets resultat -15 777 
Medel att disponera -5 501 

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande: 

2021-01-01 
- 2021-12-

31 
Balanseras i ny räkning -5 501 
Summa -5 501 

Kommentar till resultatdisposition 
Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning 
med tilläggsupplysningar. 
Samtliga belopp anges i SEK.  
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REVISIONSBERÄTTELSE 

 
Till bolagsstämman i Learning 2 Sleep L2S AB 

Org.nr. 556792-7610  
 
Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Learning 2 
Sleep L2S AB för år 2021-01-01—2021-12-31.  
 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Learning 2 Sleep L2S AB:s finansiella 
ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella 
resultat  för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar. 
 
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen. 
 
Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Jag är oberoende i förhållande till Learning 2 Sleep L2S AB 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 
 

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt 

drift 

Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fästa 
uppmärksamheten på redogörelsen i not 10 där det framgår att 
bolaget planerar att ta in nytt kapital under 2022 via tre serier av 
teckningsoptioner som ställdes ut i februari 2022, och att detta är 
nödvändigt för att säkerställa den fortsatta driften för resten av 
2022. Detta tillskott är som framgår av not 10 ännu inte 
säkerställt. Detta tyder på att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor som skapar betydande tvivel om företagets 
förmåga att fortsätta verksamheten 
 

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 

Mina 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 mina 
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. 
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 
 
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 

felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten 
i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag 
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och 
om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

 
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som jag identifierat. 



 

 

 
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för Learning 2 Sleep L2S AB för år 2021-01-01—2021-12-31 
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. 
 
Jag tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 
 
Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 

ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Learning 2 Sleep L2S 
AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina 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 
överenstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 
 

Revisorns ansvar 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
mitt 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. 

 
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen. 
 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen. 
 
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på 
min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 
 
Anmärkning 

Vid flera tillfällen under året har avdragen skatt och sociala 
avgifter betalats för sent. Styrelsen och verkställande direktören 
har därmed inte fullgjort sina skyldigheter enligt 8 kap. 4§ 
aktiebolagslagen. Försummelsen har inte medfört någon skada 
för bolaget utöver dröjsmålsräntor. 
 
  

Upplands Väsby 2022- 
 
 
 
 

Anton Spinnars 
Auktoriserad revisor 

 


	ÅR L2S 2021.pdf
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