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BoMill AB (publ) i korthet
Styrelsen och verkställande direktören för BoMill AB (publ), med org. nr. 556556-4332 och med säte
i Malmö, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.
Årsredovsiningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
I Årsredovisningen gäller följande definitioner för BoMill AB (publ), “BoMill” eller “Bolaget” om inget
annat anges.
BoMill har utvecklat och marknadsför en patenterad teknologi för kvalitetssortering av spannmål i stor
skala, baserat på varje kärnas inre egenskaper. BoMill är idag ensamma på marknaden om att
erbjuda teknologin i kommersiell skala. Metoden bedöms ha potentialen att bli en s.k. Golden
Standard. Bolaget bedriver verksamhet på flera marknader och har ett antal välrenommerade kunder
inom livsmedels- och spannmålsindustrin.

Nettoomsättning och resultat under räkenskapsåret (januari – december 2020)
•

Nettoomsättningen uppgick till KSEK 57 (KSEK 2 443).

•

Resultatet efter finansiella poster uppgick till KSEK -21 582 (KSEK -25 480). Resultatet under
räkenskapsåret har belastats med listningsrelaterade kostnader av engångskaraktär uppgående
till KSEK 1 070 (KSEK 0).

•

Resultat per aktie uppgick till SEK -1,81 (SEK -6,17).

•

Soliditeten, beräknad som det egna kapitalets andel av balansomslutningen, uppgick till 84%
(62%).

•

Kassaflödet under räkenskapsåret uppgick till KSEK 21 128 (KSEK -6 918).

•

Likvida medel i Bolaget uppgick per den 31 december 2020 till KSEK 25 346 (KSEK 4 218).

Väsentliga händelser under året
•

Bolaget genomförde i juni en Private Placement om cirka MSEK 14.

•

Andreas Jeppsson tillträdde som VD den 1 september.

•

Den 24 september avslutades en övertecknad nyemission som uppgick till MSEK 30 (före
emissionskostnader).

•

Bolaget noterades den 20 oktober på Nasdaq First North Growth Market.

•

Den 25 november meddelade Bolaget att marknadskommunikationen effektiviseras och framöver
kommer engelska att användas som huvudspråk. Beslutet är i linje med BoMills ambition att öka
försäljningen i Nordamerika, Europa och Kina.

•

Den 4 december meddelade Bolaget att ett utvecklingssamarbete med en USA-baserad global
aktör inom livsmedelsindustrin, har ingåtts.
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VD har ordet
Nya avtal och uppdaterad affärsstrategi
2020 var ett banbrytande och händelserikt år för BoMill. Drygt ett halvår har gått sedan vår notering på
Nasdaq First North Growth Market – en viktig milstolpe i Bolagets historia.
Med en uppdaterad affärsstrategi som lägger grunden för ett starkare fokus på våra viktigaste
marknadssegment är vi redo att utöka vår marknadsnärvaro och påskynda Bolagets tillväxt. Samtidigt som
vi tar dessa viktiga steg är det också uppenbart att vår verksamhet har påverkats av Covid-19-viruset. Vi
har framförallt inte haft möjlighet att hålla fysiska möten med kunder i någon större utsträckning. Eftersom
BoMills teknik är unik och skiljer sig från alternativ på marknaden är det nödvändigt att demonstrera
utrustningen i en relevant miljö, vilket innebär att onlinekommunikation begränsar vårt säljarbete. Effekterna
syns i det finansiella resultatet för året som helhet.
BoMills unika erbjudande har potential att förändra spannmålsindustrin, och ge mervärde för både
producenter, återförsäljare och konsumenter. Som jag tidigare har nämnt så har jag gjort det till en av mina
främsta prioriteringar att förverkliga vår potential genom att revidera och uppdatera vår affärsstrategi.
Ambitionen har burit frukt, och jag är övertygad om att vi nu har en robust tillväxtstrategi på plats. Vi har till
exempel identifierat betydande affärsmöjligheter i bryggeribranschen (dvs. mälterier och bryggerier).
Genom vår patenterade sorteringsteknik kan mälterier sortera fram homogena partier av korn och vete,
vilket är helt avgörande i bryggnings- och destillationsprocessen. För att öka vårt fokus på detta segment
har vi rekryterat en ny Area Sales Manager placerad i Tyskland med stor erfarenhet från branschen. Hans
expertis gör det möjligt för oss att navigera ännu bättre på marknaden och initiera försäljningar till potentiella
kunder.
Under det sista kvartalet tecknade vi ett utvecklingsavtal med en stor aktör i den globala livsmedelsindustrin.
Det USA-baserade företaget arbetar med att utvärdera hur BoMills sorteringsteknik kan användas i bredare
applikationer för att sortera spannmål baserat på proteininnehåll. Avtalet understryker både marknadens
starka intresse för BoMills patenterade teknik och vår förmåga som växande bolag att samarbeta med
marknadsledande multinationella företag.

Vi tecknade nyligen ett avtal med Lilla Harrie Valskvarn, ett företag inom Pågen-koncernen, ett ledande
bageri i Sverige och Norden. Vi testar nu vår uppdaterade sorteringsteknik i Lilla Harries anläggningar.
Syftet med avtalet är att genomföra omfattande tester av den nya versionen i en lämplig miljö, och ge vårt
team tillgång till spannmål och infrastruktur. Vår ambition är att fortsätta samarbetet med Lilla Harrie på
lång sikt, till exempel genom att framgent genomföra tester inom ramarna för vårt andra stora
utvecklingsprojekt: ett andra generationens sorteringssystem, med kapacitet att hantera större volymer med
sikte mot nya kundsegment.
Vi är övertygade om att BoMills närvaro på nyckelmarknader kommer att växa i takt med att vi utvecklar
vårt erbjudande och vår affärsstrategi. Därutöver uppdaterar vi nu vår företagsidentitet och skapar ett mer
målinriktat material för vår kundkommunikation. 2020 var ett viktigt år för BoMill och vi har en positiv syn på
Bolagets tillväxtmöjligheter framöver. BoMill har en unik teknik som möter krav från aktörer i hela
värdekedjan. Med en ännu mer fokuserad försäljningsstrategi bygger vi företaget för tillväxt i lovande
marknadssegment.

Andreas Jeppsson, VD
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BoMill AB

Förvaltningsberättelse
direktören för BoMill AB (publ), org. nr. 556556-4332 får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret
2020-01-01 – 2020-12-

Verksamheten
Den globala befolkningen väntas nå tio miljarder år 2050, vilket får till följd att efterfrågan på livsmedel för
mänsklig konsumtion och djurfoder kommer öka väsentligt. Omkring 37 procent av den totala landmassan
är klassificerad som ”jordbruksområde”, och den större delen utnyttjas redan. För att kunna möta den
ökade efterfrågan krävs att bönder och andra aktörer i värdekedjan maximerar avkastningen på sin mark
och dess skördar på ett hållbart och uthålligt sätt.
Spannmål är idag världens näst mest handlade råvara, efter olja. Att gradera och sortera spannmål har
därmed en direkt effekt på global livsmedelssäkerhet och matkvalitet.
Spannmålssortering baserat på varje kärnas inre egenskaper är en relativt ny metod som väcker stort
intresse inom spannmålsindustrin. Miljöeffekter, såsom ett varmare klimat, kommer fortsätta att leda till
variationer i kvalitet och pris. Samtidigt kan vi vänta oss nya och mer restriktiva gränsvärden för
mykotoxiner (mögelgifter) samt nya riktlinjer för hanteringen av spannmål. Allt detta kommer att bidra till
att motivera spannmålsproducenter och processindustrin att maximera värdet och användningen av
spannmålsskördar och det är här BoMills patenterade lösning – användandet av enkelkärnesortering –
erbjuder möjligheten att, på ett hållbart sätt, säkerställa livsmedelssäkerhet och matkvalitet, med
förbättrad lönsamhet genom hela värdekedjan.
Grundaren av BoMill, Dr. Bo Löfqvist, började utveckla teknologin 2001 och bolagets verksamhet har
resulterat i två kommersiella produkter: IQ-sorterare för användning i laboratorier, samt TriQ-sorterare
som används i industriell skala.
Idag är BoMill det enda företaget i världen som, i kommersiella kvantiteter, kan sortera baserat på
kärnans inre egenskaper och inte visuella egenskaper, vilket är den traditionella metoden. Möjligheten att
sortera varje kärna på inre egenskaper såsom proteininnehåll ger förutsättningar att maximera
användningen av olika spannmålspartier på ett sätt som tidigare inte har varit möjligt.
De traditionella metoderna för sortering av spannmål är begränsade till att avlägsna kärnor med onaturligt
utseende, vilka observeras och bedöms genom en visuell inspektion av ytliga egenskaper, till exempel
missfärgade kärnor eller kärnor med onaturliga morfologiska egenskaper. Dessa metoder saknar dock
förmågan att bedöma kvaliteten på den mest värdefulla delen av kärnan – dess inre.
Dagens fotooptiska sorterare, som enbart kan analysera visuella defekter i spannmål, utgör en total
marknad om cirka 16 miljarder USD, med en uppskattad försäljning av 70 000 enheter, varav cirka 55 000
säljs inom jordbruksområdet.

Affärsmodell
BoMill genererar intäkter genom B2B-försäljning och därmed erbjuda spannmålsindustrin
sorteringsutrustning som kan integreras i existerande rensningsutrustning. För att identifiera potentiella
kunder använder BoMill sin egen försäljningsorganisation samt agenter/distributörer. Bolaget hanterar allt
från förstudier till installationer samt service och underhåll av maskinen. Med försäljningskontor i Sverige
och agenter/distributörer runtom i världen kan BoMill täcka ett stort geografiskt område.
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De huvudsakliga intäktskällorna utgörs av:
•
Förstudie/projektering av kundbehov (testsortering i labb).
•
Avkastningsberäkning (Return on Investment, ROI) baserat på kundens resultat i
förstudien/projektering.
•
Hårdvara (maskinen samt slitage- och reservdelar).
•
Mjukvara (engångsbetalning samt årliga avgifter).
•
Klusterlösning, dvs. flera sammankopplade enheter (Bolaget tar en extra avgift för klusterlösningar).
•
Installation och övervakning av utrustningen, samt träning/utbildning.
•
Support, service och underhållskontrakt, inkl. distanssupport.
•
Utbildning/konsultation/årlig träning.

BoMills teknologi
BoMills sorteringsteknologi är byggd på en speciell teknik så kallad nära infraröd teknik i transmittent läge,
eller ”near-infrared (NIR/T) analysis in transmittance mode”, vilket gör det möjligt att analysera och sortera
varje kärna utifrån dess strukturella och kemiska komposition. Systemet möjliggör sortering av inre
egenskaper såsom DON eller proteininnehåll till en kapacitet av 3 ton/timme per enhet. Enheterna kan
monteras modulärt i kundens existerande processanläggning. BoMills sorterare möjliggör således
spannmålssortering i olika stor skala exempelvis inom följande applikationer:
•

•

Borttagning av toxiska kärnor infekterade med fusarium – uppgradering av värdet av ett parti
spannmål som till stor del annars hade gått förlorat utan den här sortens sortering. Den typiska
kunden kan antingen vara en storskalig bonde/bondekooperativ, eller en kvarn.
Sortering utifrån proteininnehåll till fraktioner av hög- och lågproteinkärnor – när det råder
premiumpris för ett specifikt proteinspann finns en möjlighet att öka produktens värde genom hela
värdekedjan.

Utifrån Bolagets djupa förståelse och kunskap om de olika komponenter som behövs för att mäta inre
egenskaper i spannmål är nu ett nytt sorteringssystem under utveckling. Detta andra generationens
sorteringssystem tar sikte mot att utvidga användningsområdet för tekniken genom att inkludera till
exempel majs och sojabönor i kombination med en betydligt högre kapacitet.
BoMill arbetar aktivt med sin patentportfölj för att säkerställa skyddet för enkelkärnesortering i industriell
skala baserat på inre egenskaper.
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Finansiella kommentarer
Rörelsens intäkter uppgick under räkenskapsåret 2020 till KSEK 57 (KSEK 2 443).
Resultat efter finansiella poster uppgick under räkenskapsåret 2020 till KSEK -21 582 (KSEK -25 480),
och resultat per aktie uppgick till SEK -1,81 (SEK -6,17).
Kassaflödet under räkenskapsåret 2020 uppgick till KSEK 21 128 (KSEK -6 918). Per den 31 december
2020 uppgick Bolagets likvida medel till KSEK 25 346 (KSEK 4 218). Eget kapital uppgick till KSEK 31
984 (KSEK 13 717) vid årets slut, vilket ger en soliditet på 84% (62%).
Emissionslikvid om MSEK 30 tillgodofördes Bolaget den 12 oktober 2020, efter genomförd emission av
units.

Investeringar
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick under räkenskapsåret till KSEK 2 524 (KSEK 3
778). Investeringar i materiella anläggningstillgångar under räkenskapsåret uppgick till KSEK 94 (KSEK
398).

Personal och organisation
Per den 31 december 2020 hade BoMill 14 anställda (13 anställda).

Aktien

Det finns ett aktieslag i BoMill. Aktien noterades på Nasdaq First North Growth Market den 20 oktober
2020 under tickern “BOMILL”. Enligt BoMills bolagsordning ska aktiekapitalet utgöra lägst SEK 4 125 000
och högst SEK 16 500 000 fördelat på lägst 4 125 000 och högst 16 500 000 aktier. Vid ingången av
räkenskapsåret 2020 hade Bolaget 41 284 utestående aktier. I juni 2020 genomförde Bolaget en Private
Placement vilken ökade antalet utestående aktier med 28 000 aktier. I juni 2020 genomfördes en split
(1:100) vilken ökade antalet aktier med 6 859 116 stycken. Därefter uppgår Bolagets aktiekapital till SEK
6 928 400,00.
Den 13 oktober 2020 registrerades Bolagets emission av units hos Bolagsverket, varefter antalet
registrerade aktier ökade med 5 001 000 aktier till totalt 11 929 400 aktier. Per den 31 december 2020
uppgick antalet aktier i Bolaget till 11 929 400 aktier. Därutöver finns 3 334 000 utestående
teckningsoptioner av serie TO 1. Varje teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en
(1) ny aktie i BoMill till en teckningskurs om SEK 7.10 per aktie under nyttjandeperioden som pågår
mellan den 16 september 2021 – 7 oktober 2021. BoMills teckningsoptioner av serie TO 1 handlas under
tickern “BOMILL TO 1” med ISIN SE0014829479.
Efter periodens utgång beslutade extra bolagsstämma i BoMill om en riktad emission av 330 000
teckningsoptioner till grundaren Bo Löfqvist (205 000) samt verkställande direktör Andreas Jeppsson (125
000). För fullständiga villkor, se protokoll från den extra bolagsstämman på
www.bomill.com/investors/egm.

Aktieägare

Tabellen nedan visar större aktieägare i BoMill per den 31 december 2020
Namn

Aktier

Röster

Capagro SAS

2 384 732

19,99%

Henrik Hedlund

1 651 498

13,84%

Stiftelsen Industrifonden

1 251 400

10,49%

Nordnet Pensionsförsäkring AB

1 116 874

9,36%

747 998

6,27%

Mosiki Svenska AB
Övriga
TOTALT

4 776 898

40,05%

11 929 400

100,00%
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lerårsjämförelse*

Belopp i flerårsjämförelse i
KSEK
Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

2020

2019

2018

2017

57

2 443

7 863

11 850

6 314

-21 582
37 982

-25 480
22 040

-26 672
24 619

-15 294
23 394

-13 625
15 063

84,2

62,2

24,2

58,3

-34,7

* Definitioner av nyckeltal, se noter

Styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstämmans förogande står,
Balanserat resultat

-105 938

Överkursfond

142 162

Årets resultat

-21 582
14 642

Styrelsen föreslår att,
i ny räkning överföres

2016

14 642
14 642

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas tll efterföljande resultat- och balansräkningar
med tillhörande noter.
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Resultaträkning
Not
KSEK

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

57

2 443

1 672

3 484

2 587

2 603

4 316

8 530

-599

-3 449

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

2

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader

5

-12 400

-13 391

Personalkostnader

3

-9 687

-13 987

-2 982

-3 079

-8

-31

-25 675

-33 936

-21 359

-25 407

Resultat från övriga värdepapper
och fordringar som är anläggningstillgångar

-

7

Räntekostnader och liknande resultatposter

-223

-80

-223

-73

-21 582

-25 480

0

0

0

0

-21 582

-25 480

Av- och nedskrivningar av
materiella och immateriella anläggningstillgångar

6-9

Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Skatt på årets resultat

4

Årets resultat
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Balansräkning
KSEK

Not

2020-12-31

2019-12-31

6

5 393

5 984

7

1 000

565

6 393

6 549

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
arbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande
rättigheter

Materiella anläggningstillgångar
Nedlagda kostnader på annans fastighet

8

1 526

1 627

Inventarier, verktyg och installationer

9

493

933

2 019

2 560

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

10

8

8

Fordringar hos koncernföretag

11

48

48

56

56

8 468

9 165

Summa anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter
Färdiga varor och handelsvaror

293

888

2 755

1 240

3 048

2 128

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

12

10

4 737

512

616

599

1 176

1 121

6 529

25 346

4 218

Kassa och bank
Kassa och bank

13

Summa kassa och bank

25 346

4 218

Summa omsättningstillgångar

29 515

12 875

SUMMA TILLGÅNGAR

37 982

22 040
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Balansräkning
KSEK

2020-12-31

2019-12-31

11 929

4 128

20

20

5 393

5 984

17 342

10 133

142 162

110 113

-105 938

-81 049

-21 582

-25 480

14 642

3 584

31 984

13 717

Leverantörsskulder

2 008

2 435

Aktuell skatteskuld

27

156

2 653

416

1 310

5 317

5 998

8 324

37 982

22 040

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital (11 929 400 aktier, kvotvärde 1 kr)
Reservfond
Fond för utvecklingsutgifter

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital
SKULDER
Kortfristiga skulder

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

14

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Förändring av eget kapital
1 JANUARI 2020 – 31 DECEMBER 2020
Övrigt
bundet eget
Aktiekapital
kapital

KSEK
Belopp vid årets ingång

4 128

Nyemission

7 801

6 004

Övrigt fritt
eget kapital
29 064

Årets Summa fritt
resultat eget kapital
-25 480

3 584

32 048

32 048

591

591

Reservfond
Fond för utvecklingsutgifter

-591

Balanserat resultat

-25 480

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

11 929

5 413

36 224

25 480
-21 582

-21 582

-21 582

14 642

1 JANUARI 2019 – 31 DECEMBER 2019

Aktiekapital

Övrigt
bundet
eget
kapital

Övrigt fritt
eget kapital

Belopp vid årets ingång

1 164

4 783

26 696

Nyemission

2 964

KSEK

Årets Summa fritt
resultat eget kapital
-26 673

23

30 262

30 262

-1 221

-1 221

Reservfond
Fond för utvecklingsutgifter

1 221

Balanserat resultat

-26 673

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

4 128

6 004

29 064
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26 673
-25 480

-25 480

-25 480

3 584

Kassaflödesanalys
2020-01-01

2019-01-01

-2020-12-31

-2019-12-31

-21 582

-25 480

2 982

3 139

-18 600

-22 341

-920

686

5 408

-3 922

-2 325

2 314

-16 437

-23 264

6, 7

-2 524

-3 778

9

-94

-398

334

-

-2 285

-4 176

Not

KSEK
Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i
kassaflödet m.m
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Kassaflöde från förändringar i
rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager
Ökning (-)/Minskning (+) av
rörelsefordringar
Ökning (+)/Minskning (-) av
rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella
anläggningstillgångar
Förvärv av materiella
anläggningstillgångar
Avyttring av materiella
anläggningstillgångar
Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Emission av aktier

39 849

33 226

Amortering av lån

-

-12 705

Kassaflöde för
finansieringsverksamheten

39 849

20 521

Årets kassaflöde

21 128

-6 918

4 218

11 137

25 346

4 218

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Noter
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
.Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
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 ersättningen erhålls i likvida medel
direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.
Varuförsäljning
Försäljning av varor redovisas när företaget till köparen har överfört de väsentliga risker och förmåner
som är förknippade med ägandet, normalt när kunden har varorna i sin besittning.
Intäkter från försäljning av varor som inte har några betydande serviceförpliktelser redovisas vid
levererans.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skiivs av linjärt över tillgångarnas bedömda
nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag.
Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Antal år
3-5
5
10

Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och maskiner
Byggnadsinventarier

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda
nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av
utan nedskrivningsprövas årligen. Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Antal år
5
5

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och
nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för
beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn har tagits till inkurans.
Råvaror samt hel- och halvfabrikat har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt
först-in-först-ut, och beräknat nettoförsäljningsvärde. I anskaffningsvärdet för egentillverkade halv- och
helfabrikat har direkta och indirekta tillverkningskostnader ökat anskaffningsvärdet.
Inkomstskatt
Aktuell skatt är inko mstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på
balansdagen.
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av
tidigare transaktioner eller händelser.
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Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade
värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Temporära skillnader beaktas
ej i skillnader hänförliga till investeringari dotterföretag, fihaler, intresseföretag eller joint venture om
företaget kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte är uppenbart att
den temporära skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid.
Skillnader som härrör från den första redovisningen av goodwill eller vid den första redovisningen av en
tillgång eller skuld såvida inte den hänförliga transaktionen är ett rörelseförvärv eller påverkar skatt
eller redovisat resultat utgör inte heller temporära skillnader.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga
överskott.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta har räknats om till balansdagens kurs.
Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i
resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer, antingen som en rörelsepost eller som en finansiell
post utifrån den underliggande affärshändelsen.

Upplysningar till enskilda poster
KSEK

Not 2

Övriga rörelseintäkter

2020

2019

2 575

2 536

Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktsslag
EU-bidrag
Övriga intäkter

Not 3

Anställda och personalkostnader
Medeltalet anställda
Män

12

67

2 587

2 603

2020

2019

4

4

Kvinnor

10

9

Totalt

14

13

1 809

1 693

Löner och ersättningar och sociala kostnader

Styrelse och VD
(varav styrelsen)

(131)

(183)

Övriga anställda

4 955

7 715

Sociala kostnader

2 795

4 215

(varav pensionskostnader)

(787)

(1 053)

128

364

9 687

13 987

Utbildning samt övrigt
Summa
Utestående pensionsförpliktelser till VD uppgår till KSEK 0 (KSEK 0)
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Not 4

Skatt på årets resultat
Skillnaden mellan redovisad skatt och skatt baserad på
gällande skattesats består av följande komponenter.
Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Skatteeffekt av kostnader som inte är skattemässigt
avdragsgilla
Skatteeffekt av intäkter som inte är skattepliktiga
Skatt avseende ej balanserade underskottsavdrag

2020

2019

-21 582

-25 480

4 619

5 453

-3

-186

178

0

-4 794

-5 267

0

0

Redovisad skatt
Skattemässigt underskottsavdrag – Vid utgången av 2020 uppgick det
skattemässiga underskottsavdraget till KSEK 159 234 (KSEK 136 835).

Not 5

Arvode och kostnadsersättning till revisorer

2020

2019

120

100

Resursgruppen Ekonomi & Revision AB
Revisionsuppdraget
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

83

-

Övriga uppdrag

21

27

224

127

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga
arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt
rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt
annat är andra uppdrag.
Not 6

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och
liknande arbeten

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 7

Koncessioner, patent, licenser, varumärken
m.m.
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
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2020-12-31

2019-12-31

30 197

26 713

1 672

3 484

31 869

30 197

-22 592

-20 280

-2 263

-2 312

-24 855

-22 592

-1 621

-1 621

-1 621

-1 621

5 393

5 984

2020-12-31

2019-12-31

2 743

2 450

852

293

3 595

2 743

-2 178

-1 915

-417

-263

-2 595

-2 178

1 000

565

Not 8

Nedlagda kostnader på annans fastighet

2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde

3 028

3 028

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 028

3 028

-1 401

-1 283

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 9

Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar

-118
-1 401

1 526

1 627

2020-12-31

2019-12-31

2 127

1 729

94

398

-910

-

1 311

2 127

-1 194

-808

576

-

Årets avskrivningar

-200

-386

Utgående ackumulerade avskrivningar

-818

-1 194

493

933

Utgående redovisat värde

Not 10

-101
-1 502

Andelar i koncernföretag

2020-12-31

2019-12-31

Antal/Kap.

Redovisat

Redovisat

andel %

värde

värde

5 000

8

8

8

8

Ingående anskaffningsvärde

8

8

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

8

8

Utgående redovisat värde

8

8

Företag

Säte

Bomill Inc.

Napervill, USA

100%

Bomill Inc.

Not 11

Fordringar hos koncernföretag
Ingående anskaffningsvärde
Årets lämnade lån
Kursdifferens

2020-12-31

2019-12-31

48

41

-

6

0

1

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

48

48

Utgående redovisat värde

48

48
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Not 12

Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter

2020-12-31

2019-12-31

169

169

90

155

Patent

65

230

Övrigt

275

622

Summa

599

1 176

2020-12-31

2019-12-31

500

500

500

500

2020-12-31

2019-12-31

Semsterlöner

777

1 165

Arbetsgivaravgifter på semesterlöner

220

342

Övriga upplupna kostnader

313

3 810

1 310

5 317

2020-12-31

2019-12-31

1 700

1 700

Hyra
Försäkringar

Not 13

Checkräkningskredit
Beviljad checkräkningskredit uppgår till:

Not 14

Not 15

Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter

Ställda säkerheter
Företagsinteckningar

Not 16

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Under första kvartalet 2021 tecknades ett avtal med Lilla Harrie Valskvarn,
ett företag inom Pågen-koncernen, som är ett ledande bageri i Sverige
och Norden. Avtalet möjliggör att testköra BoMills uppdaterade
sorteringsteknik i Lilla Harries anläggningar som del av den sista
utvecklingsfasen av en premiumversion av vår TriQ-modell. Syftet med
avtalet är att genomföra omfattande tester av den nya versionen i en
lämplig miljö, och ge vårt team tillgång till spannmål och infrastruktur.
Bolaget har särskilt beaktat hur effekterna av Covid-19 utbrottet påverkar
och kan komma att påverka bolagets framtida utveckling och/eller
Bolagets finansiella utveckling.

Not 17

Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
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Finansiell information
Delårsrapport Q1, 6 maj 2021
Årsstämma, 6 maj 2021
Delårsrapport Q2, 27 augusti 2021
Delårsrapport Q3, 25 november 2021

Kontaktuppgifter
BoMill AB, org nr 556556-4332
Andreas Jeppsson, VD.
E-post: andreas.jeppsson@bomill.com
Telefon: +46 (0)727-001182
Adress: BoMill AB
Gottorpssvägen 58
218 45 Vintrie

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB är utsedd till Bolagets Certified Adviser.
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 (0)11-32 30 732

Offentliggörande

Årsredovisningen publiceras på företagets hemsida den 15 april, 2021.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Styrelseförsäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar härmed att årsredovisningen ger en rättvisande översikt
över Bolagets verksamhet, ställning och resultat.
Vi föreslår att årsredovisningen fastställs på årsstämman.
Malmö, den 15 April 2021
Styrelsen

Lars Persson
Styrelseordförande

Bo Löfqvist
Styrelseledamot

Julie Peyrache
Styrelseledamot

Henrik Hedlund
Styrelseledamot

Thomas Carlström
Styrelseledamot

Andreas Jeppsson
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 15 april 2021.

Bengt R Andersson
Godkänd revisor
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Gottorpsvägen 58
SE-218 45 Vintrie
SWEDEN
www.bomill.com
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i BoMill AB
Org.nr. 556556-4332
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för BoMill AB för år 2020.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av BoMill 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.
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
BoMill 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 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.

Sida 1(3)

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 BoMill AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 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 BoMill 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.

Sida 2(3)

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. 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
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, eller
• 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.

Malmö den 15 april 2021

Bengt R Andersson
Godkänd revisor
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