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Årsredovisning

Bionomit Public AB

556710-5530

Styrelsen och verkställande direktören för Bionomit Public AB får härmed lämna sin redogörelse för

bolagets utveckling under räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Verksamhet

Föremål för bolagets verksamhet är att utveckla och marknadsföra tekniska lösningar såsom programvaror samt bedriva

därmed förenlig verksamhet, så som att investera i värdepapper i företrädesvis högteknologiska bolag, med särskilt

fokus på IT-bolag med potential för strategisk samverkan.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Företaget har under årens lopp bland annat utvecklat ett resurseffektivt realtidsoperativsystem för x86 processorer,

snabb generisk startprogramvara, snabb kommunikationsprogramvara, effektiv filhantering och resurssnål

MPEG-dekoder. Systemet är lämpligt främst för industriella tillämpningar, internet of things och inbyggda system.

Utveckling av ett fin-tech verktyg för beräkning av preferensstrukturer har inletts och algoritmens algebraiska del är

verifierad i en prototyp.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Ledningens bedömning är att ungefär tre fjärdedelar av bolagets realvärde ligger i dess mjukvara och en fjärdedel i

portföljinnehaven, medan det bokförda värdet är väsentligt lägre.

Mjukvaran har under en längre tid utnyttjats och sålts av andra parter utan att Bionomit fått in någon ersättning. Då

Bolaget ännu inte kommit i mål avseende ersättningar från andra parter som förfogat över bolagets mjukvara kan detta

komma att avgöras genom rättslig prövning och Bolagets värde är alltjämt beroende av utgången av eventuell sådan

prövning om uppgörelse i godo inte nås. Det finns tidigare domstolsutslag som pekar till Bolagets favör och sedan dess

har ytterligare bevisning blivit tillgänglig vilket gör att bevisläget är gott och Bolaget förväntar sig att ersättningarna

väsentligt kommer överstiga bokförda värden. Dock finns risk att ett eventuellt rättsligt avgörande inte ger det

förväntade utslaget.

Ser vi till portföljinnehaven så är IT-bolagen Climacheck Sweden, WeDontHaveTime och Ultiro expansiva och Mundseco

Invests huvudsakliga underliggande innehav expansivt och riskerna i nuvarande bokförda värdena i dessa innehav får

ses som små medan möjligheterna är betydande. Även biokemiteknikföretaget Colabitoil är expansivt. Här finns dock

risk i ökad exponering mot fossilbränsle inte minst till följd av förvärv av tankstationskedjan SMART och det återstår att

se att uppförande och drift av de planerade stora produktionsanläggningarna för biobränslen förverkligas.

Solarus-bolagen är beroende av utvecklingen av verksamheten i Nederländerna och Sydafrika och planerad etablering i

USA. Här är riskerna påtagliga då de viktiga kundsegmenten ännu inte återhämtat sig efter Corona-pandemin men på

sikt är potentialen betydande. Solarus-bolagen är beroende av fortsatt kapitalförsörjning från investerare under en tid

framöver samtidigt som faktisk försäljning varit begränsad under en längre tid och kundsegmentens återhämtning är

svårbedömd, vilket bidrar till osäkerhet och risk. Värderingen av Solarus-bolagens tillgångar utgör dock endast en

bråkdel av de som rådde vid sista nyemissionen av aktier före pandemin, vilket kompenserar för underliggande

osäkerhet.

Sammantaget kan Bionomit komma att bli beroende av utgången av rättslig prövning och är beroende av den fortsatta

utvecklingen i portföljinnehaven, båda dessa faktorer kan influeras av Bionomit men ligger utanför Bionomits direkta

kontroll vilket bidrar till osäkerhet.
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Väsentliga händelser

2020 var årets resultat för första gången i Bolagets historia positivt, även om Bolaget haft positiva rörelseresultat de två

föregående åren. Det positiva resultatet är naturligtvis glädjande och beror på avyttringen av innehavet i Bambuser.

Bolagets rörelse har dock påverkats negativt av Corona-pandemin varför intäkterna uteblivit och rörelseresultatet är

negativt.

I och med Corona-pandemin sköts alla licensförhandlingar på framtiden. Även konsultarbetet har under året legat nere

då Bolagets resurser som en direkt följd av pandemin upptagits av arbete med de portföljbolag där Bolaget haft

styrelserepresentation. Även planerat utvecklingsarbete har fått skjutas på framtiden, likaså planerad nyemission.

Emissionsgarantier

Säkerställda emissionsgarantier har under året ökat med 79 000 kronor och inför kommande nyemission fanns

säkerställda garantier om cirka 2,69 miljoner kronor vid periodens utgång. Sedan dess har ytterligare garantier

tillkommit.

Investeringar

Bolagets investeringar utgör en ökande del av Bolagets värde. Under 2020 har Bolaget både följdinvesterat och avyttrat

aktier i Bambuser AB och hade vid årets utgång inga aktier kvar i Bambuser. Bidragande till avyttringen är att även om

mycket av Bambusers verksamhet är positiv, så har en ökande del inriktats mot mode och konsumism, vilket inte riktigt

passar i Bolagets profil. Bolaget har nyinvesterat i Solarus Sunpower Holding AB, Solarus Sunpower Crowd AB och Ultiro

AB.

Bolag                                                       Antal                  Sort

Solarus Sunpower Crowd AB                         1                  Garanti

Solarus Sunpower Crowd AB                67 875                  Aktier

Solarus Sunpower Crowd AB                56 000                  Teckningsoptioner TO1

WeDontHaveTime AB                           70 000                   Aktier

Climacheck Sweden AB                              781                  Aktier

Solarus Sunpower Holding AB         8 134 353                  Betalda tecknade aktier

Solarus Sunpower Holding AB         2 176 205                  Aktier

Colabitoil AB                                         18 290                  Aktier

Ultiro AB                                                        1                   Aktie + villkorat tillskott

Mundesco Invest                                   25 000                  Aktier

DDoS Solutions Sweden AB                    5 600                  Aktier

Då värdepappren utgör en ökande del av bolagets tillgångar följer här en kort genomgång av innehaven.

Solarus har utvecklat och säljer hybridsolfångare som tar till vara såväl solens långvågiga värmestrålning för att

producera varmvatten som kortvågig strålning för el-produktion via vattenkylda solceller i solfångaren, vilket gör

verkningsgraden mycket högre än i vanliga solpaneler och lönsamheten bättre. Så här långt har installationer av Solarus

solfångare gjorts i 26 länder. Hotellsektorn har varit Solarus viktigaste marknad vilket gjort att pandemin slagit hårt mot

Solarus. Under året har Solarus Sunpower Holding AB:s intressebolag Solarus Sunpower Holding BV i Nederländena och

två av dess tre dotterbolag gått i konkurs. Solarus Sunpower Holding AB har tillsammans med Solarus Sunpower Crowd

AB bidragit till att återstarta verksamheten i Nederländerna som idag bedrivs i det nya bolaget Solarus Smart Energy

Solutions BV.
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WeDontHaveTime är ett IT-bolag som byggt en social medieplattform för att presentera klimatidéer och värdera

företag och organisationers klimatarbete. WeDontHaveTime arrangerat världens hittills största klimatkonferens under

Earth Day Week 20-25 april 2020 tillsammans med Earth Day Network vilket bland annat har lett till att

WeDontHaveTime även fick FN:s uppdrag att vara medarrangörer till Världsmiljödagen den 5 juni 2020, som hade temat

biologisk mångfald. WeDontHaveTime nådde sina mål om kraftigt ökad omsättning under 2020.

Climacheck Sweden AB är ett IT-bolag inriktat på IT-system för övervakning, mätning och optimering av kyl-,

luftkonditionerings- och värmepumpsanläggningar med inriktning mot industriella kunder, fastighetsbolag och

affärskunder. Climachecks innovativa IT-system har utsetts av WWF till en ’climate solver’, en av relativt få innovationer

som fått denna utmärkelse. Climacheck har även fått pris i Veckans Affärers E-prize för energieffektivisering. Climacheck

erbjuder sina kunder såväl onsite- som onlinelösningar. Climacheck påverkades negativt i inledningen av

Corona-pandemin men återhämtade sig starkt under hösten och avslutade året med sin bästa försäljningsmånad

någonsin.

Colabitoil Sweden AB är ett biokemiteknikföretag som arbetar med att utveckla metoder för framställning av

biobränslen från cellulosa och etanol. Colabitoil har under 2020 förvärvat majoriteten i tankstationskedjan SMART och

Norrsudets hamn. I Norrsundets hamn planeras en stor produktionsanläggning för främst biobränslen främst biobensin

som man kommer att distribuera främst via koncernens tankstationer. Idag distribuerar Colabitoil HVO100 biodiesel

främst från finska Neste men säljer även RME och fossila bränslen, den senare delen har ökat genom förvärvet av

SMART. Colabitoil har en god tillväxt och har under 2020 växt såväl organiskt som genom förvärv.

Colabitoils omsättning i miljoner kronor

2020       2019      2018      2017      2016    2015    2014

1049,3     598,4     548,9      311,6      68,2     0,8        0,2

Ultiro AB är en full-stack systemutvecklare och IT-företag som utvecklar mjukvaruprodukter för egen räkning och med

strategiska partners, men erbjuder även systemutveckling och IT-konsultation till nordiska och internationella kunder.

Ultiros huvudsakliga mjukvaruprodukter finns inom Internet of Things, e-handel och framtidens arbetsställen.

Produktportföljen består av

DICE – Dashboard for Internet Connected Equipment

ABID – API för BankID integration

Upricer - Prisjämförelsemotor och e-handelsportal för fysisk handel.

AllinOne - Plattform för distanssamarbete

Ultiro har huvudkontor i Stockholm men har även utvecklingscentra i östafrika.

Mundesco Invest AB är holdingbolag till IT-bolagen Safe Lane Gaming och Challenger Mobile.

DDoS Solutions Sweden AB är ett IT-bolag som utvecklat hård- och mjukvara för att stoppa DDoS attacker betydligt

snabbare än konkurrenterna. DDoS Solutions gick i konkurs efter periodens utgång.
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1701-1712

81

-32

73

Totalt

3 565 316

0

219 060

3 784 376

1801-1812

62

-36

77

Årets

resultat

10 266

-10 266

219 060

219 060

1901-1912

10

57

Balanserat

resultat

3 055 050

10 266

3 065 316

2001-2012

219

58

Aktiekapital

500 000

500 000

3 065 315

219 060

3 284 375

3 284 375

3 284 375

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

Nettoomsättning

Resultat efter finansiella poster

Soliditet %

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp vid årets ingång

Resultatdisposition enligt bolagsstämman:

Balanseras i ny räkning

Årets resultat

Belopp vid årets utgång

RESULTATDISPOSITION

Medel att disponera:

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning

Summa

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.



Bionomit Public AB

556710-5530

6(11)

RESULTATRÄKNING

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.

Övriga rörelseintäkter

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader

Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Årets resultat

–

–

-60 802

-60 802

-60 802

279 862

–

279 862

219 060

219 060

219 060

45 949

45 949

-35 604

-35 604

10 345

–

-79

-79

10 266

10 266

10 266

2020-01-01 2019-01-01

2020-12-31 2019-12-31

1
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Källkodsavtal

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

Summa immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Andra långfristiga fordringar

Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

2

3

4

550 000

2 692 772

3 242 772

0

0

3 155 865

560

3 156 425

6 399 197

48 975

48 975

85 555

85 555

134 530

6 533 727

550 000

2 692 772

3 242 772

0

0

2 963 722

–

2 963 722

6 206 494

44 513

44 513

3 029

3 029

47 542

6 254 036

2020-12-31 2019-12-31

1
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

Övriga skulder

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5

500 000

500 000

3 065 315

219 060

3 284 375

3 784 375

1 736

2 689 059

2 690 795

34 301

4 256

20 000

58 557

6 533 727

500 000

500 000

3 055 050

10 266

3 065 316

3 565 316

1 736

2 610 059

2 611 795

16 071

40 854

20 000

76 925

6 254 036

2020-12-31 2019-12-31
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ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Källkodsavtal

Utveckling

2020-12-31

550 000

550 000

550 000

2020-12-31

2 692 772

2 692 772

2 692 772

2019-12-31

550 000

550 000

550 000

2019-12-31

2 692 772

2 692 772

2 692 772

1

2

3

Not

Redovisnings- och värderingsprinciper

Valt regelverk

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning

(K3).

Internt upparbetade immateriella tillgångar

Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär att

samtliga utgifter som uppkommer under utvecklingsfasen aktiveras under förutsättning att de uppfyller kriterierna i

BFNAR 2012:1.

Avskrivning inleds då försäljningen av bolagets produkter och tillhörande tjänster påbörjats.

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital

Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 78,6 % av obeskattade reserver.

Not

Ingående anskaffningsvärden

Utgående anskaffningsvärden

Redovisat värde

Då utvecklingsarbetet fortfarande pågår har inga avskrivningar gjorts.

Not

Ingående anskaffningsvärden

Utgående anskaffningsvärden

Redovisat värde

Då utvecklingsarbetet fortfarande pågår har inga avskrivningar gjorts.
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Inventarier, verktyg och installationer

Övriga skulder

Ställda säkerheter

Mottagna säkerheter

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

2020-12-31

64 124

64 124

-64 124

-64 124

0

2020-12-31

500 000

500 000

2020-12-31

2 689 059

2 689 059

2019-12-31

64 124

64 124

-64 124

-64 124

0

2019-12-31

500 000

500 000

2019-12-31

2 610 059

2 610 059

4

5

6

7

8

Not

Ingående anskaffningsvärden

Utgående anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Utgående avskrivningar

Redovisat värde

Not

Skulderna är kvittningsbara, amorteringsfria och räntefria.

Not

Företagsinteckningar

Summa ställda säkerheter

Källkoden för BIOS-mjukvaran är pantsatt.

Not

Mottagna säkerheter

Summa mottagna säkerheter

Not

Bionomit har deltagit i Climacheck Sweden AB:s övertecknade nyemission och Bolagets ägande i Climacheck har ökat

från 2,81% till 3,14%. Bionomit har gjort en mindre investering i Tario AB som utvecklat en app för OTC-handel i

avstämningsbolag och även avser att ta fram en lösning för handel i icke avstämningsbolag. Bionomits

konsultverksamhet har återstartat i blygsam skala i och med att pandemin börjat släppa greppet.
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FASTSTÄLLELSEINTYG

Undertecknad styrelseledamot i Bionomit Public AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen 

har fastställts på årsstämma             . Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska fördelas.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen. 

Stockholm 

Richard Ljungberg, Verkställande direktör
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