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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 2018-01-01 - 2018-12-31

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.

Bolaget har över åren utvecklat ett realtidoperativsystem, snabb startprogramvara (BIOS), snabb USB kommunikation,

resurssnål mp3-mjukvara med mera men har även inlett utveckling av fin-tech verktyg och erbjudit IT-konsulttjänster.

Bolaget har vidare gjort ett antal investeringar med fokus på IT och högteknologi samt förvaltar immaterialrättigheter.

Bolagets operativsystem gör att det går att få ut samma prestanda ur en liten enkel billig resurssnål dator som ur en

stor dyr resurskrävande dator med mer traditionell mjukvara. Inte minst kan åtgången av sällsynta jordartsmineraler

minskas. Detta är något av en förutsättning för att ökad industriell användning av datorer på allt fler områden och

internet of things ska kunna bli hållbart.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser

Aktieemission

Året inleddes med att en lyckad aktieemission stängde övertecknad. Totalt tilldelades 37023 av de tecknade aktier vilket

innebar en övertilldelning med 10996 aktier.

Ny publik firma

I samband med årsstämman 2018 beslutades att göra bolaget publikt och i samband med det beslutades att byta firma

till BIONOMIT PUBLIC AB. En bionom studerar ekonomin som ett självorganiserande ekosystem och människans roll i

detta och människans relation till biosfären, sedd som en penningekonomisk varelse. Ett bionom är ett algebraiskt

polynom med två termer och återkommer ständigt i olika matematiska och data- och systemvetenskapliga

sammanhang. Exempel på detta är bionomialfördelning, bionomialkoefficient och bionomialsats. Denna dubbla

betydelse dels ekonomisk, ekologisk, ekosystemteoretisk, dels matematisk och data- och systemvetenskaplig är tänkt

att fångas i namnet BIONOMIT vilket kan tolkas som bionomiteknologi vilket avspeglas dels i bolagets utveckling av

fin-tech produkter och teknologier och i bolagets investerings, placerings och förvaltningsverksamhet med binomisk

inriktning. BIONOMIT kan även tolkas som matematiskt och data- och systemvetenskapligt förankrad

informationsteknologi med spjutspets. Dessa bägge tolkningar återspeglar väl bolagets sammantagna ambitioner. Det

äldre namnet Zebor Technology Stockholm AB behålls som en bifirma.

Emissionsgarantier

Ytterligare säkerställda emissionsgarantier inför kommande nyemission har tillkommit under året och uppgick vid årets

utgång till cirka 0,96 miljoner kronor. Efter periodens utgång har garantierna ökat än mer till 1,76 miljoner.

Källkod

En stor del av värdet i Bolaget finns i dess källkod. Källkoden har tidigare överförts till Winzent Technologies AB utan

licenser eller tillstånd. Zebor Technology Stockholm AB:s tidigare ordförande Berth-Olof Bergman och hans företrädare

har haft flera rättsprocesser riktade mot Winzent Technologies AB. Under perioden har dom i det för Bolaget

väsentligaste målet vunnit laga kraft. En sammanfattning av den för Bolaget väsentliga slutsatsen i domen följer nedan;

”Sammantaget medför denna bevisning att Berth-Olof Bergmans uppgifter om att rörelseöverlåtelsen inte omfattade

upphovsrätten till datorprogrammen ZBIOS och ZDOS, eller i vart fall inte de delar som utgjordes av det han benämner
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BIOS och OS, framstår som en efterhandskonstruktion. Genom bevisningen får Winzent under alla förhållanden anses

ha styrkt att eventuell upphovsrätt till nämnda programvara inte längre tillkommer Berth-Olof Bergman utan Zebor

Technology Stockholm AB.”

De tre tidigare utpekade huvudmännen bakom gärningarna i Winzent Technologies AB har inte visat någon vilja att

utbetala någon ersättning till Bolaget varför vi förväntar oss att skadestånd istället kommer fastställas genom rättslig

tvist. Värdet av bolagets tillgångar är beroende av utfallet av tvisten.

Bolaget har även fört diskussioner och haft sonderingar med ett flertal tänkbara licenstagare såväl i USA, som Europa,

varav någon redan använder koden. Dessa diskussioner har efter perioden förts vidare men ännu ej lett till avslut. Även

resultatet av dessa ansträngningar påverkar Bolagets värde och även här föreligger risk att ersättningar kan komma att

fastställas genom rättstvist eller skiljedom.

Investeringar

Bolaget hade vid årets utgång värdepapper i 5 bolag till ett sammantaget värde kring 1,3 miljoner kronor. Fyra av

bolagen är IT-bolag medan Colabitoil är verksamt inom biokemiteknik inom energisektorn. Nedan listas innehaven vid

2018 års slut i bedömd nuvärdeordning.

Bolag                                                       Antal                  Sort

WeDontHaveTime AB                            70 000                 Teckningsoptioner

Climacheck Sweden AB                              348                 Aktier

Colabitoil AB                                          18 290                 Aktier

Bambuser AB                                         13 200                 Aktier

DDoS Solutions Sweden AB                    5 600                 Aktier

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

WeDontHaveTime AB (WDHT) är ett IT-bolag som byggt en social medieplattform för att presentera klimatidéer och

värdera företag och organisationers klimatarbete. WDHT är även en av de större aktörerna på andra medieplattformar

och rankades i höstas som världens sjätte största klimatorganisation på Facebook.  WDHT erbjuder även IT-baserade

klimatkompensationstjänster till företag vilket utgjort huvudsaklig inkomstkälla. WDHT har arrangerat flera flygfria

klimatkonferenser som livesänts via internet. WDHT har fått mycket uppmärksamhet för att de var först av alla om att

uppmärksamma Greta Thunbergs skolstrejk för klimatet och producera nyhetsfilmer, artiklar och inlägg i sociala medier

och på mycket kort varsel redan den 7 september arrangerade WDHT en stödkonsert för Greta Thunbergs klimatstrejk

med många kända och engagerade artister. Även BIONOMIT var representerade och fick tillfälle att tala med

regeringsrepresentanter kring framtida finansiering av hållbara företag inom miljöteknik. När WDHT började

uppmärksamma Greta Thunbergs skolstrejk för klimatet var Greta ensam och WDHT ensamma om att uppmärksamma

henne. Idag är det miljoner unga som skolstrejkar tillsammans med Greta. Miljoner har sett WDHT:s videomaterial om

Greta och från klimatkonferenserna och WDHT har nått ut till 10-tals miljoner människor totalt via sociala medier.

Resultatet för 2018 blev en förlust på 4,8 miljoner.

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 och affärskunder.

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

denna utmärkelse. Under 2017 fick Climacheck även pris i Veckans Affärers E-prize för energieffektivisering. Climacheck

erbjuder sina kunder såväl onsite- som onlinelösningar. Climachecks system säljs till 80 % till internationella kunder och

bland Climachecks kunder finns många stora väletablerade aktörer så som Carrier, Johnson Controls, Emerson, IKEA,

Sobeys, Bureau Veritas, Schneider Electric och Tesco. Climachecks arbete med att utbilda partners pågår. Introduktion av
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energisignaturer och systemeffektivitetsindex som visualiserar prestanda fortgår. Under 2018 har ett arbete med mer

analys- och supporttjänster initierats då det framgått att det finns ett stort behov av detta och därmed även potential i

ett utökat erbjudande. Året har som tidigare rapporterats utvecklats starkt för Climacheck med positivt resultat, dock

med en oväntat svag avslutning, vilket gör att helåret inte levt upp till förväntningarna utan resulterat i en förlust på 0,3

miljoner kronor. BIONOMITS innehav motsvarar 2 % av totalt 17.800 utestående aktier i Climacheck.

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

biobränslen från cellulosa. Idag distribuerar Colabitoil HVO100 biodiesel främst från finska Neste men har även haft en

liten egen industriell produktion av HVO100 med lokal använda matolja som råvara. Distributionen sker delvis via den

egen tankstationskedja. Colabitoil har även ett helägt fastighetsbolag. Colabitoil har en god tillväxt, avseende

omsättning, antal tankstationer och projekt.

Colabitoils omsättning i miljoner kronor

2018       2017       2016       2015       2014

548,9      311,6        68,2          0,8          0,2

Colabitoils koncernresultat 2018 resultatet blev 3,1 miljoner kronor. Colabitoils dotterbolaget Colabitoil Fuel Production

AB, som ska producera biobensin och biojetbränsle har handlats på en värdering kring 8 miljarder kronor.

Kassaflödesvärderingen avseende Colabitoil Fuel Productions anläggning vilken avses färdigställas 2024 är 13 till 21

miljarder. Värderingen är validerad av Grant Thornton. Samtidigt handlades moderbolaget på en värdering kring 0,12

miljarder vid årsskiftet. Det är uppenbart att marknaden inte tycker man kan ta ut dotterbolagets värde i förskott. Bolag

med stor potential brukar även medföra stor risk, men Colabitoil är något så ovanligt som ett bolag med mycket stor

potential men förhållandevis låg risk, då potentialen i stort sett inte tillmäts något värde idag.

Bambuser AB är ett IT-bolag, som erbjuder ledande teknik för livesändning av TV över internet. Detta används såväl för

mer traditionella tillämpningar som sportssändningar och nyhetssändningar men kunder kan även integrera tekniken i

appar för helt andra ändamål. Bland större kunder återfinns AP, RaceOne, ZenSports, Sky News, Aftonbladet, MittMedia

och Kanal 75. Bambuser har under 2018 fått en helt ny ledning och delvis ny styrelse som genfört omfattande

kostnadsbesparingar vilken får fullt genomslag under 2019. Bambuser har inlett ett samarbete med Wellstreet Services

och Harbour Front kring video i e-handel. Resultatet för 2018 blev 3 miljoner bättre än för 2017 men förlusterna är

fortfarande stora, knappt 19,8 miljoner. De åtgärder den nya ledningen vidtagit skapar dock förutsättningar för fortsatt

resultatförbättring under 2019.

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

snabbare än konkurrenterna. DDoS attacker är ett stort säkerhetsproblem för många företag, då belastningarna får

brandväggar att krascha. Kostnaderna för DDoS attacker riktade mot storföretag ligger ofta i mångmiljardklassen.

Utvecklingen av datorerna har DDoS Solutions gjort i samarbete med Huawei som är tillverkare. Installationen av första

systemet genomfördes under 2018. DDoS Solutions har mycket fördelaktiga avtal med Huawei vilket ger DDoS

Solutions en betydande potential på en mycket stor marknad. Dock har brist på rörelsekapital gjort att DDoS Solutions

har haft svårt att komma vidare något den delvis nya ledningen arbetar med. Bolagets huvudägare är Neturum AB.

Resultatet för 2017 blev en förlust på 0,3 miljoner. Resultatet för 2018 har ännu inte presenterats.

Nedskrivning av värdepapper

Styrelsen för BIONOMIT gör bedömningen att det finns latenta reavinster i värdepappren i WeDontHaveTime och

Climacheck medan det idag finns latenta reaförluster i Colabitoil och Bambuser vilket gör att styrelsen väljer att göra en

nedskrivning av försiktighetsskäl med 60 436 kronor och 50 öre. Styrelsen har dock god tillförsikt om att gjorda

nedskrivningar ska kunna återföras framöver.



Bionomit Public AB

556710-5530

5(12)

1501-1512

-69

76

Totalt

3 226 818

0

364 161

-35 929

3 555 050

1601-1612

-64

75

Årets

resultat

-32 206

32 206

-35 929

-35 929

1701-1712

81

-32

73

Balanserat

resultat

2 796 047

-32 206

2 763 841

1801-1812

62

-36

77

Överkurs-

fond

327 138

327 138

Aktiekapital

462 977

37 023

500 000

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bolagets mjukvara har under våren börjat säljas förinstallerad i några olika datorer främst avsedda för industriella

tillämpningar. Det gäller såväl fristående dator som olika varianter för inbyggnad i industriella system eller internet of

things tillämpningar. Det kan ge licensintäkter längre fram.

Ytterligare säkerställda emissionsgarantier har tillkommit efter årsskiftet och uppgår per 2019-05-05 till 1,76 miljoner

kronor.

Bolaget har utnyttjat sina teckningsrätter i WeDontHaveTime AB som framgångsrikt lanserade sin sociala medieapp i

slutet av april och redan i början på maj har WDHT nått närmare 800 000 följare och medlemmar. Appen finns för

iPhone, Android och Web.

Bolaget har gjort en mindre följdinvestering i Bambuser vars aktiekurs sedan dess börjat en försiktig återhämtning.

Bolaget har lämnat en emissionsgarant till Solarus Sunpower Crowd AB.

Portföljbolaget Colabitoil har varit officiell samarbetspartner till både alpina VM i Åre och skidskytte VM i Östersund och

levererat HVO100 biodiesel så att arrangemangen kunnat bli fossilfria. Colabitoil har vidare producerat den första

tanken biobensin vilken prins Carl Filip fick provköra i samband med Svenska Rallyt.  Ytterligare provproduktion

kommer ske under året i Colabitoils produktionsanläggning i Norrsundet.

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

Nyemission och

optionslösen

Årets resultat

Belopp vid årets utgång
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327 138

2 763 841

-35 929

3 055 050

3 055 050

3 055 050

RESULTATDISPOSITION

Medel att disponera:

Överkursfond

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.
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RESULTATRÄKNING

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.

Nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga

placeringar

Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Årets resultat

62 000

45 949

107 949

-83 487

-1

-83 488

24 461

46

-60 436

–

-60 390

-35 929

-35 929

-35 929

81 000

45 949

126 949

-107 998

-622

-108 620

18 329

29

-49 564

-1 000

-50 535

-32 206

-32 206

-32 206

2018-01-01 2017-01-01
2018-12-31 2017-12-31

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

Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Övriga fordringar

Summa kortfristiga fordringar

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar

Summa kortfristiga placeringar

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

1 230 774

1 230 774

4 473 546

77 500

30 767

108 267

–

–

15 582

15 582

123 849

4 597 395

550 000

2 692 772

3 242 772

0

0

–

–

3 242 772

–

132 083

132 083

1 041 370

1 041 370

355

355

1 173 808

4 416 580

2018-12-31 2017-12-31

1
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Överkursfond

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Långfristiga skulder

Konvertibla lån

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

327 138

2 763 840

-35 929

3 055 049

3 555 049

–

1 736

963 059

964 795

6 102

3 165

68 284

77 551

4 597 395

462 977

462 977

–

2 796 046

-32 206

2 763 840

3 226 817

189 720

1 736

688 180

879 636

2 551

192 296

115 280

310 127

4 416 580

2018-12-31 2017-12-31
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ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Källkodsavtal

Utveckling

2018-12-31

550 000

550 000

550 000

2018-12-31

2 692 772

2 692 772

2 692 772

2017-12-31

550 000

550 000

550 000

2017-12-31

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 % 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

Mottagna säkerheter

Ställda säkerheter

2018-12-31

64 124

64 124

-64 124

-64 124

0

2018-12-31

963 095

963 095

2018-12-31

500 000

500 000

2017-12-31

64 124

64 124

-64 124

-64 124

0

2017-12-31

688 180

688 180

2017-12-31

500 000

500 000

4

5

6

7

Not

Ingående anskaffningsvärden

Utgående anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Utgående avskrivningar

Redovisat värde

Not

Skulderna är kvittningsbara, amorteringsfria och räntefria.

Not

Mottagna säkerheter

Summa mottagna säkerheter

Not

Företagsinteckningar

Summa ställda säkerheter

Källkoden för BIOS-mjukvaran är pantsatt.



Bionomit Public AB

556710-5530

12(12)

Per Hagstedt

UNDERSKRIFTER

Stockholm 
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Jan Cedervall

Min revisionsberättelse har lämnats 

Katarina Boive

Auktoriserad revisor
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FASTSTÄLLELSEINTYG

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

har fastställts på årsstämma 2019-06-18. 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


