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2021 I KORTHET
RESULTATET
2021

2020

Nettoomsättning

983

57

Aktiverat arbete

694

1 672

Övriga rörelseintäkter

2 862

2 587

Rörelsens kostnader

-27 254

-25 675

Rörelsens resultat

-22 715

-21 359

Resultat per aktie*

-1,72

-3,18

*Resultat per aktie beräknas på det genomsnittligt medelvägda antalet aktier under året

FÖRSTÄRKNING AV BOMILL-TEAMET
Under 2021 fortsatte BoMill att stärka sitt team och rekryterade följande nyckelpersoner:
• CFO: Per Heander
• CTO: Fredrik Nilsson
• Marketing Manager: Denis Boissau
• Area Sales Manager med placering i Tyskland: Manfred Hauner
• Business Advisor (konsult): Peter L Nilsson

MARKNAD & PRODUKTER
Under 2021 fortsatte BoMill att öka sin kunskap om spannmålsindustrins utmaningar, bland annat genom
nya fälttester, utvecklingsprojekt och kontrakt. Parallellt med slutfasen i utvecklingen av BoMills
modulära högkapacitetsutrustning, har en tydlig plan för den kommande lanseringen 2022 tagits fram.

•

Fortsatt utveckling av BoMills modulära högkapacitetsutrustning, där fälttest kommer att påbörjas
under andra kvartalet 2022.

•

BoMill gick in i ett gemensamt utvecklingsprojekt med en marknadsledande global aktör inom
livsmedelsindustrin.

•

Order på en IQ-utrustning med ordervärde 45 KEUR från spannmåls- och produktionsföretaget JSC
Metelitca i Ryssland. Utrustningen är planerad att installeras på deras anläggning i Novosibirskregionen när omständigheterna medger detta.

NYA PATENT BEVILJADE
Att bygga en stark IP-portfölj på prioriterade marknader är en integrerad del av BoMills verksamhet och
under 2021 beviljades patent i Sydafrika, USA, Japan, Kina, Kanada och Brasilien.
BoMill har ett stort antal registrerade patent på strategiska marknader över världen samt 20 pågående
patentansökningar.

VÄSENTLIG HÄNDELSE EFTER ÅRETS UTGÅNG
Den 31 mars erhöll BoMill en order på 2,8 MSEK från GL BUURHOLT avseende bolagets
högkapacitetsutrustning.
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VD HAR ORDET
FÖRSTÄRKT ORGANISATION MED SIKTET INSTÄLLT PÅ
KOMMERSIELL LANSERING

Under 2021 mognade BoMill som företag. Vi har utvecklat vår organisation och gjort
tekniska framsteg i vår produktutveckling med målet att lansera vår nya modulära
högkapacitetsutrustning med fälttest under andra kvartalet 2022.
Det gångna året har varit händelserikt på många sätt och jag är stolt över att kunna
konstatera att vi har genomfört många förbättringar och att vissa milstolpar är
uppnådda. Med det sagt, så har vi fått hantera de föränderliga
pandemirestriktionerna under 2021 och hur de har påverkat oss i olika avseenden.
Våra möjligheter att hantera kundrelationer och träffa potentiella kunder påverkades
av pandemins restriktioner men när möjligheter funnits så har vi utnyttjat dem för att
utveckla våra kund- och marknadsinsikter.

Ändrade planer för ytterligare aktiviteter i Ryssland
En av milstolparna 2021 var avtalet med spannmåls- och produktionsföretaget JSC
Metelitca i Ryssland. I enlighet med avtalet levererades IQ-maskinen i januari 2022.
Med den rådande situationen i Ukraina och med restriktionerna mot Ryssland så är
det givet att vi inte har några planer på ytterligare aktiviteter i regionen. Med det sagt
så går våra tankar och sympatier till människorna i Ukraina.

De rätta interna kompetenserna
Under 2021 fokuserade vi på att optimera vår organisation, uppdatera affärsstrategin
samt säkerställa att vi har rätt kompetenser inför lanseringen av vår nya modulära
högkapacitetsutrustning. Vi har rekryterat nyckelpersoner, inom de finansiella,
kommersiella och tekniska kompetensområdena.
Med en väl strukturerad säljprocess och prioriterade marknader och segment så är
det kommersiella ramverket nu på plats.
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Från utveckling till fälttest hos kund
Huvudfokus för 2021 var utvecklingen av vår nya modulära högkapacitets utrustning
med en sorteringskapacitet på upp till 15 ton per timme. Utvecklingsarbetet
fortskrider i enlighet med våra planer och vi kommer att påbörja fälttest under andra
kvartalet 2022. Den nya modulära spannmålssorteringsutrustningen är unik och
kommer att möjliggöra sortering av spannmål i en kvalité och skala som inte tidigare
funnits på marknaden. Dessutom kommer den nya utrustningen också att vara
enklare att installera och använda, vilket sammantaget ger många kostnadsmässiga
fördelar för våra kunder.

Vidare på uppskalningsresan
Under 2021 tog vi in 14,3 MSEK i en riktad emission och välkomnade en grupp
välrenommerade nya investerare, som har gjort det möjligt för oss att genomföra
utvecklingen av vår nya modulära högkapacitetsutrustning samt utveckla vår
organisation med våra nya nyckelrekryteringar.
För att möjliggöra en framgångsrik vidare lansering så beslutades på en extra
bolagsstämma att genomföra en företrädesemission på 23,3 MSEK. Kapitaltillskottet
ska accelerera våra Go-To-Market aktiviteter, initialt genom fälttest under slutet av
andra kvartalet 2022, i samarbete med en kund.
När jag ser tillbaka på 2021 vill jag tacka våra aktieägare för deras fortsatta stöd och
uppmuntran, samt våra anställda för deras engagemang och lojalitet. Jag ser med
förväntan framemot ett spännande 2022 där vi är väl förberedda och organiserade för
alla spännande utmaningar som vi har framför oss.

Malmö, april 2022

Andreas Jeppsson, CEO BoMill AB
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BOLAGETS VERKSAMHET
BoMill utvecklar och säljer avancerad sorteringsutrustning för spannmåls- och
livsmedelsindustrin.
Den
patenterade
teknologin
möjliggör
noggrann
spannmålssortering i industriell skala, baserat på de inre egenskaperna hos varje
enskild kärna. Detta möjliggör användning av spannmålet till det den lämpar sig bäst
för. Samtidigt som värdefull råvara kan tas till vara, hjälper BoMills sorteringsmetod
även livsmedelsindustrin att maximera användningen och värdet av spannmål på ett
sätt som tidigare inte var möjligt.

VISION
BoMills vision är att bli den världsledande
leverantören
och
partnern
för
sorteringslösningar i kommersiell skala med
syfte att ta tillvara maximal mängd råvara
med bästa kvalitet, baserat på varje enskild
kärnas sammansättning och struktur.

MISSION
BoMills
uppdrag
är
att
förbättra
livsmedelssäkerheten genom att ta bort
toxiska kärnor från ett spannmålsparti och öka
livsmedelssäkerheten genom att sortera efter
kvalitetsparametrar såsom proteinhalt.

UTMANINGAR INOM SPANNMÅLINDUSTRIN
Spannmål är idag världens näst mest omsatta råvara, efter olja och en viktig bas i
livsmedelsproduktion globalt.
Med en växande global befolkning finns det en enorm efterfrågan på att maximera
livsmedelsvolymer och kvaliteten från skördar på befintlig mark. Faktorer som
klimatförändringar, förekomst av gifter, försämrade produktionsförhållanden och
geopolitisk osäkerhet ökar risken för livsmedelsbrist, genom fluktuationer i grödornas
volym och kvalitet, vilket kan innebära försämrad matförsörjning globalt i framtiden.
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Ytterligare utmaningar som strängare regler relaterade till spannmålshantering och
konsumenternas efterfrågan på hållbara livsmedelsprodukter skapar förändrade
villkor för livsmedelsbranschen.
Värdekedjan inom spannmålsbranschen måste hitta nya sätt att maximera värdet av
skördar. BoMills erbjudande ger en unik möjlighet att optimera processer och skapar
värden för de olika intressenterna i livsmedelskedjan.

EN HÅLLBAR LÖSNING
Eftersom spannmål är organiskt material kan enskilda kärnor i ett spannmålsparti ha
mycket olika inre sammansättningar. Traditionella testmetoder ger en genomsnittlig
kvalitet för partiet, baserat på ett fåtal prover, men tar inte hänsyn till variationer inom
partiet. En del av det spannmål som produceras idag kan alltså gå till spillo eller
kommer inte hanteras optimalt i livsmedelsprocesser.
BoMills sorteringssystem utgör en hållbar lösning som hanterar kvalitetsvariationerna
för att maximera användningen av spannmål till rätt typ av livsmedelsframställning
vilket således medför att varje spannmålsparti kan finna sin rätta plats i värdekedjan
och användas till det som det är mest lämpligt för.

PRODUKTERBJUDANDE
BoMill’s sorteringsteknologi för spannmål har så här långt resulterat i två
kommersiella produkter, IQ för prover av spannmål samt TriQ för användning i mindre
kommersiell skala. Under 2021 har en ny sorteringsutrustning tagits fram för
kommersiell sortering upp till 15 ton per timme. Den nya generationens
sorteringsutrustning kommer att lanseras under det andra halvåret 2022.

AFFÄRSMODELL
BoMill genererar intäkter genom B2B-försäljning och erbjuder spannmålsindustrin
sorteringsutrustning som kan integreras i existerande anläggningar för sortering eller
i mobila enheter. BoMill har sin egen försäljningsorganisation för marknaderna i
Europa samt agenter/distributörer på marknaderna i USA och Kanada. Bolagets
affärsmodell genomförs inledningsvis genom en förstudie, vilket därefter leder till
försäljningsavtal. På eftermarknaden erbjuder BoMill service och underhåll av sålda
utrustningar.

TEKNIK OCH PATENT
En smart och unik teknik
BoMills teknologi för sortering av spannmål bygger på så kallad infraröd teknik i
transmittent läge, eller ”NIR/T, near-infrared light analysis”. Till skillnad från dagens
optiska sorteringsutrustningar som enbart gör en analys visuellt med bedömning av
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yta och storlek på kärnor, kan BoMills utrustningar analysera och sortera varje kärna
utifrån dess strukturella och kemiska komposition. Detta innebär en möjlighet att
skapa homogena fraktioner av spannmål som möjliggör processoptimering för
tillverkning av livsmedel.

En aktiv patentstrategi
BoMill har en strukturerad patentstrategi på plats och lämnar kontinuerligt in nya
patentansökningar på marknader runt om i världen för att utveckla en stark
marknadsposition och konkurrensfördel.
För närvarande har företaget ett stort antal registrerade patent strategiskt spridda
över världen samt 20 pågående patentansökningar.
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MARKNAD OCH TRENDER
MÅLMARKNAD
BoMills sorteringsteknik är hittills utvecklad för spannmålsgrödor som korn, vete och
durum. Idag är spannmål världens näst mest omsatta råvara, efter olja och en viktig
basföda. Den globala spannmålsproduktionen, för 2021, uppskattas till 2 220 miljoner
ton varav 774 miljoner ton vete och 159 miljoner ton korn (Källa: EU Crops market
observatory - Market situation presentation - februari 2022).
BoMills lösningar kan gynna varje steg i spannmålsvärdekedjan från producenter och
spannmålsdistributörer till de som bearbetar spannmål som mälterier eller kvarnar
för tillverkning av mjöl. Med egen verksamhet i Europa och distributörer på den
nordamerikanska marknaden representerar BoMills totala målmarknad cirka 300
miljoner ton spannmål (korn och vete), motsvarande 13 % av den globala
spannmålsproduktionen.
I samband med kommersialiseringen av den nya generationens modulära
sorteringsutrustning med hög kapacitet har BoMill valt att initialt fokusera på två
huvudsegment:

1. Värdekedja för korn inom bryggerinäringen
Cirka 25 % av det korn som odlas globalt används för att producera malt för bryggning
och destillering, resterande används främst till foder. De strikta specifikationerna för
dessa industrier gör råvaruförsörjningen till en krävande marknad för de olika
aktörerna i värdekedjan för korn. Med cirka 150 mälterier i drift produceras cirka 9,5
miljoner ton malt i Europa med stora producenter i Frankrike, Tyskland och
Storbritannien. Europa står för cirka 40 % av den globala maltproduktionen och 60 %
av världens malthandel. De tre främsta globala mältningsföretagen efter tonnage har
sitt huvudkontor i Europa med verksamhet i andra geografiska regioner runt om i
världen.
Genom BoMills teknologi ges möjlighet för spannmålsleverantören att kontrollera
den kvalité som erbjuds kunder samt fördelar för maltproducenter och bryggerier
som behöver en jämn kvalitet på sin råvara för att kunna genomföra en optimal
produktionsprocess. Europas starka position inom mälteri- och bryggeribranschen
skapar möjligheter för BoMill att med egna resurser bearbeta hela värdekedjan på ett
kostnadseffektivt sätt. Vidare ger direkta kontakter med kunder i Europa även
ingångar till den nordamerikanska marknaden då det finns ett antal globala aktörer
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som genomför kompetensutveckling på de utbildningscentra som finns i Europa.

2. Kommersiell sortering av utsäde (stationära och mobila)
Det kommersiella segmentet för sortering av spannmål kopplat till utsäde är en
etablerad marknad där bönder behåller en del av sin växtproduktion för nästa säsongs
sådd. För att få en optimal kvalitet och avkastning på den efterföljande skörden måste
kärnor vara så rena och friska som möjligt. Lantbrukare köper tjänsten för att utföra
rensning och sortering som antingen genomföras på deras egen gård (mobil
sortering) eller på en särskild anläggning för rensning och sortering (stationär
sortering). Kommersiell rengöring behövs även då mer generella problem uppstår
med skördar av spannmål och BoMills teknologi för sortering ger även här fördelar för
spannmålsindustrin. I ett flertal länder runtom i Europa finns etablerade nätverk av
kommersiella företag som erbjuder rensning av utsäde. På den nordamerikanska
marknaden är det främst i Kanada som denna tjänst erbjuds till lantbrukare och där
det finns möjligheter till expansion för BoMill.

TRENDER
Klimatförändringar ökar variationen i grödans kvalitet
Kvaliteten och produktionen av jordbruksgrödor är mycket känsliga för miljöfaktorer.
Den senaste tidens extrema väder, som torkan i Kanada 2021 eller det kraftiga regnet
under skörden i Europa, kan kraftigt minska produktionen och tillgängligheten av
vissa kvaliteter på marknaden. BoMills teknologi kan förbättra användningen av
spannmålspartier
med
försämrade
egenskaper
genom
påverkan
av
klimatförändringen genom att det går att utvinna värdefullt spannmål från
nedgraderade partier.
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Prisvolatilitet på spannmål
Spannmål som vete eller korn är globala handelsvaror. Deras utbud och efterfrågan
styrs mestadels av kostnaderna för insatsmaterial (t.ex. utsäde, bränsle, gödselmedel),
väderförhållanden och den geopolitiska situationen över hela världen. Under de
senaste åren har händelser som torkan i Kanada, COVID-19-pandemin eller Kinas tull
på australiensiskt korn skapat en högre volatilitet på marknaden för maltkorn, vilket
har lett till prisökningar. Den senaste tidens utveckling mellan Ukraina och Ryssland,
som är två av världens största spannmålsproducenter, har skapat en hög volatilitet på
spannmålsmarknaden. Höga priser på spannmål gör det ännu viktigare att optimera
användningen av det som produceras och att minimera bortfall av användbar
spannmål för att göra det möjligt för de olika aktörerna i värdekedjan att bygga en
långsiktigt hållbar produktion.

Positionering mot premiumprodukter
Med den ökande efterfrågan från konsumenter på hälsosam (t.ex. clean label) och
lokalt producerad mat, positionerar flera spannmålsproducenter, distributörer och
livsmedelsproducenter sitt erbjudande mot premiumprodukter där kvalitet och
transparens är nyckeln. BoMills teknologin ger spannmålsvärdekedjan möjlighet att
göra det bästa av det som produceras lokalt. Genom BoMills noggranna sortering
skapas möjligheter för livsmedelsproducenter att rikta in sig på specifika egenskaper
för sina råvaror, vilket möjliggör kvalitetsförbättring och utveckling av nya produkter.
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BOMILL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och Verkställande Direktören för BoMill AB (publ), (556556-4332), avger
härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Bolaget har sitt säte i Malmö. Bolaget
är sedan oktober 2020 noterat på First North. Med BoMill eller Bolaget avses BoMill
AB publ (org.556556-4332).

Kort om verksamheten
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. 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.
Idag är BoMill det enda företaget i världen som, i kommersiella kvantiteter, kan sortera
baserat på spannmålskärnans 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.

Väsentliga händelser under 2021
2021-04-12

Per Heander började som CFO från och med den 6 maj.

2021-05-24

BoMill förstärkte försäljningsorganisationen med Marketing Manager
Denis Boissau och Area Sales Manager Manfred Hauner.

2021-06-01

Fredrik Nilsson anställdes som CTO på BoMill AB.

2021-07-05

BoMill publicerade en uppdatering kring utveckling av
generations sorteringsmaskin som har en kapacitet på 15 ton/ h.

2021-08-15

Genomfördes en riktad nyemission till fem investerare på totalt MSEK
14.3.

2021-09-03

Teckningsoptionsprogram
riktat
till
anställda
fulltecknades.
Programmet omfattar 200 000 optioner med förfallodag i augusti 2024.

2021-09-10

Peter Nilsson, Vd på Ecolean AB i Helsingborg anlitades av BoMill som
Business Advisor.
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nästa

2021-09-16

Styrelse, ledning och några av de nuvarande aktieägarna i BoMill
förvärvade Industrifondens aktiepost i BoMill.

2021-09-21

Avtal
om
utvecklingsprojekt
undertecknades.

2021-10-01

BoMill sålde en utrustning till JSC Metelitca i Ryssland. Ordervärdet
uppgick till ca 0,45 MSEK.

2021-10-22

Julie Peyrache meddelade sitt utträde ur styrelsen på BoMill AB. Julie
lämnar Capagro för att ta en ny anställning.

med

global

livsmedelsaktör

Finansiella kommentarer
Rörelsens intäkter uppgick under räkenskapsåret 2021 till KSEK 983 (KSEK 57). Övriga
rörelseintäkter uppgick till KSEK 2 862 (KSEK 2 587). De övriga rörelseintäkterna
hänför sig till EU-projekt som pågått under 3 år samt omställningsstöd beviljade
under 2021. Aktiverade utvecklingskostnader uppgår till KSEK 694 (KSEK 1 672).
Resultat efter finansiella poster uppgick under räkenskapsåret 2021 till KSEK -22 718
(KSEK -21 582), och resultat per aktie uppgick till SEK -1,72 (SEK -3,18), se not 18 för
definition av nyckeltal. Den ökade förlusten hänför sig till utvecklingskostnader för
bolagets nya generation av sorteringsmaskin samt nedskrivning av lager som ej
bedöms kunna säljas.
Kassaflödet under räkenskapsåret 2021 uppgick till KSEK -10 804 (KSEK 21 127). Den 31
december 2021 uppgick Bolagets likvida medel till KSEK 14 542 (KSEK 25 346). Eget
kapital uppgick till KSEK 22 844 (KSEK 31 984) vid årets slut, vilket ger en soliditet på
89% (84%).
I februari 2021 utfärdade bolaget 330 000 teckningsoptioner till Vd Andreas Jeppson
och Bo Löfquist. Likviden för teckningsoptionerna har tillförts fritt eget kapital.
En riktad nyemission tillförde bolaget MSEK 14,3 före emissionskostnader i augusti
2021.
I september 2021 tecknade ledning och personal 200 000 teckningsoptioner. Likviden
för teckningsoptionerna har tillförts fritt eget kapital.
I oktober 2021 avslutades lösenperioden för TO1 och 2 290 aktier á 7,10 kr tecknades.

Investeringar
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick under räkenskapsåret till
KSEK 1 316 (KSEK 2 524). Investeringar i materiella anläggningstillgångar under
räkenskapsåret uppgick till KSEK 263 (KSEK 94).
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Personal och organisation
Medelantalet anställda var under 2021 15 (14). Vid årets slut hade Bolaget 11 anställda.
För bolagets ekonomifunktion köps tjänster från Treeridge AB samt Pragati AB. Bo
Löfqvist avslutade sin anställning i juli 2021 och anlitas på konsultbasis vid behov.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets verksamhet berörs av ett antal risker som kan påverka dess resultat eller
finansiella ställning i varierande grad. Vid bedömning av utvecklingen är det viktigt
att utöver möjligheterna till resultattillväxt även beakta relevanta riskfaktorer.
Samtliga riskfaktorer kan inte beskrivas i detta avsnitt, utan bör utvärderas
tillsammans med övrig information i denna årsredovisning, samt riskavsnittet i IPO
dokumentet 2020, som finns på bolagets hemsida samt en allmän
omvärldsbedömning.
Marknadstillväxt och framtida expansion.
En potentiell utmaning för BoMills marknadstillväxt och expansion inom spannmålsoch livsmedelsindustrin är fortsatta eventuella restriktioner till följd av pandemin
samt de omvärldsfaktorer som under 2022 kan förväntas begränsa var Bolaget kan
marknadsföra och sälja sina produkter. Spannmåls- och livsmedelsindustrin förväntas
få en stor påverkan av den utveckling som pågår i Ukraina. Med högre
spannmålspriser bör investeringar i sorteringsutrustning som höjer värdet på
spannmål vara av intresse för olika kundsegment inom spannmålsindustrin. Det är
dock oklart hur snabbt detta intresse uppstår och påverkas även av
livsmedelsindustrins behov och krav på spannmål med god kvalité.
Finansieringsförmåga och framtida kapitalbehov
Det finns risk att Bolaget i framtiden inte kommer att generera tillräckliga medel för
finansiering av verksamheten. Detta kan leda till att Bolaget i framtiden kan behöva
söka nytt externt kapital, och att detta kan behöva ske på villkor som är ofördelaktiga
(vid tidpunkt för kapitalanskaffningen) med hänsyn tagen till utspädning för
befintliga aktieägare.
Om Bolaget misslyckas med att anskaffa eventuellt nödvändigt kapital kan det
medföra en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och
finansiella ställning.
Valutarisker
Merparten av bolagets försäljning genomförs i SEK. Därmed är bolaget i mindre grad
exponerad för en valutarisk då all tillverkning sker i Sverige. I mindre omfattning
genomförs försäljning i USD samt Euro, varefter en negativ förändring av
valutakursen för utländska valutor i viss mån kan komma att påverka Bolagets
resultat och finansiella ställning negativt.
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Leverantörer/tillverkare/partnerskap
BoMill har viktiga samarbeten med mindre tillverkare i Sverige samt köper viss
elektronik från leverantörer internationellt.
Det finns risk att befintliga eller nya samarbetspartners inte till fullo uppfyller de
kvalitets- eller leveranskrav som Bolaget ställer och/eller att etableringen blir mer
kostsam eller tar längre tid än vad Bolaget beräknar. I värsta fall kan partnerskap
utebli. Om risken inträffar är Bolagets bedömning att detta kan resultera i en
väsentligt negativ inverkan på Bolagets tillväxt, verksamhet, resultat och finansiella
ställning.
Nyckelpersoner och medarbetare
BoMills nyckelpersoner har hög kompetens och lång erfarenhet inom Bolagets
verksamhetsområde. Det finns risk att en förlust av en eller flera nyckelpersoner
medför negativa konsekvenser för BoMills verksamhet och resultat. Det är heller inte
möjligt att till fullo skydda sig mot obehörig spridning av information, vilket medför
risk för att konkurrenter får del av och kan dra nytta av den know-how som utvecklats
av BoMill, vilket kan innebära en skada för Bolaget.
Konkurrenter
BoMills unika lösning har en mycket begränsad konkurrens på marknaden. Befintliga
konkurrenter använder annan teknologi och är endast i begränsad omfattning inne
på de delsegment som BoMill fokuserar sin försäljning på. Vidare kan företag med
global verksamhet som i dagsläget arbetar med närliggande områden bestämma sig
för att etablera sig inom BoMills verksamhetsområde.
Försäljning till Ryssland
Under hösten 2021 sålde BoMill AB en IQ utrustning till JSC Metelitca i Novo Sibirsk i
Ryssland. Denna utrustning levererades under januari 2022 och BoMill har erhållit
betalning till 90 % av ordervärdet. Det återstående ordervärdet avser installation på
plats hos kunden och det är i nuläget osäkert när detta kan genomföras. BoMill har
åberopat force majeure klausulen och för en diskussion med kunden kring när det är
möjligt att genomföra installationen i Ryssland.
Under 2022 kommer BoMill inte genomföra några nya affärer eller
försäljningsaktiviteter i Ryssland. Bolagets ledning och styrelse följer
händelseutvecklingen i Östeuropa och kommer följa de riktlinjer som beslutas inom
EU kring affärer med Ryssland.
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Påverkan av Covid 19 2021 och utsikter baserat på omvärldsfaktorer 2022
BoMills verksamhet har under 2021 fortsatt begränsats av de restriktioner som
medfört mindre möjligheter till fysiska möten. Under hösten kunde ett antal fysiska
kundmöten dock genomföras i bland annat Tyskland, Frankrike och Kanada.
Under februari 2022 öppnades möjligheterna på nytt upp för möten internationellt
och våren kommer bli en aktiv tid för diskussioner med våra nuvarande och
potentiella kunder.

Framtida kapitalbehov och fortsatt drift
I början av mars föreslog styrelsen i BoMill en företrädesemission på 23,3 MSEK som
är 100 % garanterad av teckningsförbindelser samt garantiåtaganden. Den föreslagna
emissionen beslutades på extra bolagsstämma den 8 april och teckningsperioden är
den 28 april till den 12 maj 2022. Genom den beslutade emissionen bedöms bolaget
ha kapital för minst 12 månader framåt.

Aktien
Det finns ett aktieslag i BoMill. Aktien noterades på Nasdaq First North Growth Market
den 20 oktober 2020 med tickern “BOMILL”. Enligt BoMills bolagsordning vid
utgången av 2021 ska aktiekapitalet utgöra lägst SEK 6 250 000 och högst SEK
25 000 000 fördelat på lägst 6 250 000 och högst 25 000 000 aktier. På extra stämman
den 8 april 2022 ändrades BoMills bolagsordning och aktiekapitalet ska nu utgöra
lägst SEK 15 000 000 och högst SEK 60 000 000 fördelat på lägst 15 000 000 och högst
60 000 000 aktier. Vid ingången av räkenskapsåret 2021 hade Bolaget 11 929 400
utestående aktier. I augusti 2021 genomfördes en riktad nyemission vilket ökade
antalet utestående aktier med 3 578 000 aktier. I oktober 2021 utökades antalet aktier
med 2 290 efter lösen av TO 1.
Det medelvägda genomsnittliga antalet aktier under året var 13 174 580. Per den 31
december 2021 uppgick antalet aktier till 15 509 690.

Aktieägare
Tabellen nedan visar större aktieägare i BoMill per den 31 december 2021.
Namn

Aktier

Röster

Capagro SAS

2 384 732

15,38%

Henrik Hedlund

1 801 498

11,62%

Nordnet Pensionsförsäkring AB

1 165 152

7,51%

Theodor Jeansson

954 133

6,15%

Mosiki AB

897 998

5,79%

Ponderus Invest AB

879 052

5,67%

Övriga

7 427 125

47,89%

Totalt

15 509 690

100,00%
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Jämförelse av nyckeltal mellan åren 2017 – 2021
Jämförelsetal 2017 - 2021
KSEK

2021

Nettoomsättning

2020

2019

2018

2017

983

57

2 443

7 863

11 850

Res. efter finansiella poster

-22 718

-21 582

-25 480

-26 672

-15 294

Balansomslutning

25 699

37 983

22 040

24 619

23 394

88,9

84,2

62,2

24,2

58,3

Soliditet (%)*
* Definitioner av nyckeltal, se noter

Styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst (SEK)
Till årsstämmans förfogande står,
Balanserat resultat

-126 270 949

Överkursfond

152 050 885

Årets resultat

-22 717 680

Summa fritt eget kapital

3 062 256

Styrelsen föreslår att,
i ny räkning överföres

3 062 256

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar med tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING
Not
1

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

Nettoomsättning

983

57

Aktiverat arbete för egen räkning

694

1 672

2 862

2 587

4 539

4 316

-1 514

-599

KSEK
Rörelsens intäkter, m.m.

Övriga rörelseintäkter

3

Summa rörelsens intäkter, m.m.

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader

4,5

-10 815

-12 400

Personalkostnader

6

-12 337

-9 687

-2 522

-2 982

-66

-8

Summa rörelsens kostnader

-27 254

-25 675

Rörelseresultat

-22 715

-21 359

Resultat från övriga värdepapper
och fordringar som är anläggningstillgångar

12

-

Räntekostnader och liknande resultatposter

-15

-223

-3

-223

-22 718

-21 582

0

0

0

0

-22 718

-21 582

Av- och nedskrivningar av
materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Resultat från finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Skatt på årets resultat

2

Årets resultat

BoMill AB | Årsredovisning 2021 | 20

BALANSRÄKNING
KSEK

1

Not

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
7
arbeten

4 252

5 393

Patent och varumärken

1 237

1 000

5 489

6 393

1 429

1 526

539

493

1 968

2 019

8

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet

10

Inventarier, verktyg och installationer

9

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

11

8

8

Fordringar hos koncernföretag

12

60

48

68

56

7 525

8 468

Råvaror och förnödenheter

286

293

Färdiga varor och handelsvaror

1 315

2 755

1 601

3 048

586

10

Summa anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m.m.

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar

695

512

750

599

2 031

1 121

14 542

25 346

Summa kassa och bank

14 542

24 346

Summa omsättningstillgångar

18 174

29 515

25 699

37 983

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

13

Kassa och bank
Kassa och bank

14

SUMMA TILLGÅNGAR
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BALANSRÄKNING
KSEK

Not

2021-12-31

2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital (15 509 690 aktier, kvotvärde 1 kr)

15 510

11 929

20

20

4 252

5 393

19 782

17 342

152 051

142 162

-126 271

-105 938

-22 718

-21 582

3 062

14 641

22 844

31 983

Förskott från kunder

222

-

Leverantörsskulder

879

2 008

Reservfond
Fond för utvecklingsutgifter
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital
SKULDER
Kortfristiga skulder

Aktuell skatteskuld

232

27

Övriga skulder

395

2 653

1 127

1 312

2 855

6 000

25 699

37 983

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

15

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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KASSAFLÖDESANALYS
KSEK

Not

2021-01-01

2020-01-01

-2021-12-31

-2020-12-31

-22 718

-21 582

3 969

2 982

-18 749

-18 600

0

-920

-911

5 408

-2 142

-2 325

-21 802

-16 437

-1 316

-2 524

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

7, 8

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

9

-263

-94

Avyttring av materiella anläggningstillgångar

0

334

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 579

-2 285

13 470

39 849

107

-

Amortering av lån

-1 000

-

Kassaflöde för finansieringsverksamheten

12 577

39 849

-10 804

21 128

Likvida medel vid årets början

25 346

4 218

Likvida medel vid årets slut

14 542

25 346

Finansieringsverksamheten
Emission av aktier
Utfärdande av teckningsoptioner

Årets kassaflöde
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FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
JANUARI 1, 2021 – DECEMBER 31, 2021
KSEK
Eget kapital 2021-01-01

Bundet eget kapital
Fond för
AktieReservutveckling
kapital
fond
sutgifter
11 929

20

5 393

Fritt eget kapital
Övrigt fritt
Summa
Överkurs
eget
eget
-fond
kapital
kapital
142 162

-127 520

31 984

-22 718

-22 718

694

-694

0

-1 835

1 835

0

Årets resultat
Aktivering av utvecklingsutgifter
Upplösning till följd av årets avskrivningar
Nyemission

3 580

Kostnader hänförliga till emission

10 748

14 328

-859

-859

Teckningsoptioner
Belopp vid årets utgång

JANUARI 1, 2020 – DECEMBER 31, 2020
KSEK
Eget kapital 2020-01-01

15 510

20

4 252

Bundet eget kapital
Fond för
AktieReservutveckling
kapital
fond
sutgifter
4 128

20

5 984

152 051

Upplösning till följd av årets avskrivningar
Nyemission

20

22 844

13 716

-21 582

-21 582

1 672

-1 672

0

-2 263

2 263

0

7 801

11 929

-148 989

-106 530

Kostnader hänförliga till emission
Belopp vid årets utgång

108

Fritt eget kapital
Övrigt fritt
Summa
Överkurs
eget
eget
-fond
kapital
kapital
110 113

Årets resultat
Aktivering av utvecklingsutgifter

108

5 393
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33 285

41 086

-1 236

-1 236

142 162

-127 520

31 984

NOTER
Not 1

Allmänna Upplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1,
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisnings- och värderingsprinciper
är oförändrade i jämförelse med föregående år. Koncernredovisning upprättas inte då
det helägda bolaget BoMill Inc inte bedriver någon verksamhet.
Statliga stöd
Under räkenskapsåret 2021 har BoMill mottagit Coronastöd samt erhållit bidrag från
EU-projekt som har utlysts av Vinnova.
Finansiella instrument
Företagets finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet enligt kapitel 11
i BFNAR 2012:1. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar
kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder
ochlåneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor.
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärdet
om inget annat anges nedan.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av
linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av.
Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder
tillämpas:
Typ
Maskiner, inventarier och datorer
Förbättringsutgifter på annans fastighet

Nyttjandeperiod
5
20

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar som redovisas till anskaffningsvärde med avdrag
för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Samtliga patent och
varumärken är utvecklade av bolaget och ägs till 100 %.
Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod.
Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av
utan nedskrivningsbehovet prövas årligen. Följande nyttjandeperioder tillämpas:
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Typ
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

Nyttjandeperiod
5
5

Bolaget tillämpar aktiveringsmodellen vilket påverkar eget kapital. Aktivering av
utvecklingsutgifter läggs in i fond för utvecklingsutgifter, bundet kapital.
Avskrivningar på fullbordade projekt läggs tillbaka i fritt eget kapital. I
anskaffningsvärdet inkluderas inte personalkostnader uppkomna i arbetet med
utvecklingsarbetet.
Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-införst-ut (FIFU), och nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till
försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn har
tagits till inkurans efter individuell bedömning.
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.
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.
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 leverans.

Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets
skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu
inte har redovisats. Denna 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. Denna 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 investeringar, dotterföretag, filialer,
intresseföretag eller joint venture om företaget kan styra tidpunkten för återföring av
de temporära skillnaderna och det inte är uppenbart att den temporära skillnaden
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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.
Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade
före balansdagen
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs.
Kursvinster och kursförluster på monetära poster redovisas i resultaträkningen de år
de uppkommer. Kursdifferenser som uppkommer på rörelsefordringar och
rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet och kursdifferenser på finansiella
fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster.
Leasing
Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är hänförliga till
leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos leasinggivaren, klassificeras som
operationell leasing. Betalningar, inklusive en första förhöjd hyra, enligt dessa avtal
redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.
Ersättningar till anställda
I de ersättningar som kan erbjudas anställda inkluderas förmånsbil och kortfristiga
ersättningar kopplat till tjänsteresor. Avgifter för avtalsbestämda pensionsplaner
kostnadsförs löpande. BoMill erbjöd under 2021 de anställda att köpa
teckningsoptioner i bolaget, se not 17.

Not 2

Skatt på årets resultat

Skattekostnaden består i huvudsak av följande delar:
2021

2020

Avstämning av effektiv skattesats
Resultat före skatt

-22 718

-21 582

Skatt enligt gällande skattesats 20,6 (21,4) %
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Ej aktiverade underskott

4 680
0
-50
-4 630

4 619
178
-3
-4 794
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Summa redovisad skatt

0

0

Effektiv skattesats (%)

0

0

Skattemässigt underskottsavdrag – Vid utgången av 2021 uppgick det skattemässiga
underskottsavdraget till KSEK 181 902 (KSEK 159 234). Uppskjutna skatter värderas
utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.

Not 3

Övriga rörelseintäkter

Erhållna EU-bidrag
Omställningsstöd
Sjuklöneersättning
Valutakursvinster på fordringar och
skulder av rörelsekaraktär
Summa

Not 4

2021
2 166
676
7

2020
2 575
7

14
2 862

5
2 587

2021
180
13
0
193

2020
0
0
0
0

2021
0
29
0
29

2020
120
83
21
224

Ersättning till revisorer

Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag
Övriga tjänster
Summa
Resursgruppen Ekonomi & Revision AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag
Övriga tjänster
Summa

Under året har BoMill bytt revisor från Resursgruppen Ekonomi & Revision AB till
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.
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.
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Not 5

Transaktioner med närstående

Konsultarvode – Mandelträdet AB
Reseutlägg – Mandelträdet AB
Arvode CFO tjänst – Treeridge AB
Summa

2021

2020

13
434
447

235
16
251

Konsultarvode från Mandelträdet AB om 235 TSEK är arbete utfört innan bolagets
notering på börsen oktober 2020.
Mandelträdet AB – Styrelsemedlem
Treeridge AB – Ledningsgrupp
Uppdragen genomförs på marknadsmässiga villkor och styrelsen har varit
beslutsorgan för de avtal som skrivits med närstående.

Not 6

Personal
2021

2020

Löner och andra ersättningar
Styrelse och VD samt motsvarande befattningshavare
(varav styrelsen)
Övriga anställda
Totala löner och andra ersättningar

1 488
274
6 810
8 572

1 809
131
5 083
7 023

Sociala kostnader och pensionskostnader
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

3 387
1 127

2 795
788

Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader
samt pensioner

11 959

9 818

12
3
15

10
4
14

Medelantalet anställda
Män
Kvinnor
Medelantalet anställda
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Not 7

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
2021-12-31

2020-12-31

31 869

30 197

694
32 564

1 672
31 869

-24 855

-22 592

-1 835
-26 691

-2 263
-24 855

Ingående nedskrivningar
Utgående nedskrivningar

-1 621
-1 621

-1 621
-1 621

Redovisat värde

4 252

5 393

2021-12-31

2020-12-31

3 595

2 743

610
4 205

852
3 595

-2 595

-2 178

-373
-2 968

-417
-2 595

1 237

1 000

2021-12-31

2020-12-31

1 311

2 127

314
-184
1 442

94
-910
1 311

-818

-1 194

Ingående anskaffningsvärden
Förändringar av anskaffningsvärden
Aktiverade utgifter
Utgående anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar

Not 8

Patent och varumärken

Ingående anskaffningsvärden
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp
Utgående anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar
Redovisat värde

Not 9

Maskiner, inventarier och datorer

Ingående anskaffningsvärden
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
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Förändringar av avskrivningar
Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar

133
-217
-902

576
-200
-818

539

493

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående anskaffningsvärden

3 028
3 028

3 028
3 028

Ingående avskrivningar
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar

-1 502

-1 401

-97
-1 599

-101
-1 502

Redovisat värde

1 429

1 526

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående anskaffningsvärden

8
8

8
8

Redovisat värde

8

8

Redovisat värde

Not 10

Not 11

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Andelar i dotterbolag

Dotterföretag
BoMill Incorporated

Säte
Naperville, IL, USA

Antal andelar
5 000
5 000
Kapitalandel
100%
100%
Dotterbolagets nuvarande uppgift är att upprätthålla bolagets varumärkeskännedom som registrerat ”Incorporated” på den amerikanska marknaden. Det har
inte skett några affärstransaktioner under 2021.

Not 12

Fordringar hos koncernbolag
2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Förändringar av anskaffningsvärden
Årets lämnade lån
Omräkning valutakurs till balansdagens kurs (USD)
Utgående anskaffningsvärden

48

48

23
-12
60

48

Redovisat värde

60

48

BoMill AB | Årsredovisning 2021 | 31

Not 13

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda hyreskostnader
Förutbetalda försäkringspremier
Förutbetalda patent
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 14

169
90
65
275
599

2021-12-31

2020-12-31

500

500

2021-12-31

2020-12-31

566

777

178
43
121
220
1 127

220
313
0
1 310

2021-12-31

2020-12-31

1 700

1 700

Ställda säkerheter

Företagsinteckningar

Not 17

193
32
235
287
750

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna semesterlöner
Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter
på semesterlön
Upplupna pensioner
Övriga upplupna kostnader
Förutbetalda bidrag
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 16

2020-12-31

Checkräkningskredit

Beviljad checkräkningskredit

Not 15

2021-12-31

Befintliga incitamentsprogram

På extra bolagstämma den 27 januari 2021 beslutades om en riktad emission av
teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i BoMill. Emissionen, vilken
omfattade högst 330 000 teckningsoptioner av serie A 2021-2024, genomfördes med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och riktades till 2 nyckelpersoner som
tecknade totalt 330 000 teckningsoptioner.
Teckningsoptionerna berättigar till teckning av 330 000 nya aktier i BoMill.
Teckningskursen för aktie vid nyttjande av teckningsoption utgörs av 300 procent av
den volymviktade betalkursen för Bolagets aktie under perioden 1 februari 2021 till 12
februari 2021.
Inlösenperioden för teckningsoptionerna infaller mellan 16 februari 2024 till och med
26 februari 2024. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas motsvarar det en
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utspädning om cirka 2,1 procent av aktierna och rösterna baserat på Bolagets
nuvarande aktiekapital.
På ordinarie bolagstämma den 6 maj 2021 beslutades om en riktad emission av
teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i BoMill. Emissionen, vilken
omfattade högst 200 000 teckningsoptioner av serie B 2021-2024, genomfördes
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och riktades till Bolagets anställda
som tecknade totalt 200 000 teckningsoptioner.
Teckningsoptionerna berättigar till teckning av 200 000 nya aktier i BoMill.
Teckningskursen för aktie vid nyttjande av teckningsoption utgörs av 300 procent av
den volymviktade betalkursen för Bolagets aktie under perioden 2 augusti 2021 till 13
augusti 2021.
Inlösenperioden för teckningsoptionerna infaller mellan 16 augusti 2024 till och med
26 augusti 2024. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas motsvarar det en
utspädning om cirka 1,3 procent av aktierna och rösterna baserat på Bolagets
nuvarande aktiekapital.

Not 18

Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

Resultat per aktie i procent av det genomsnittligt medelvägda antalet aktier under
året, vilket under 2021 var 13 174 580.

Not 19

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Den 4 februari publicerades information om BoMills valberedning inför ordinarie
årsstämma 2022.
Den 8 mars publicerades ett förslag från styrelsen till en företrädesemission på 23,3
MSEK.
Den 8 mars kallades bolagets aktieägare till en extra stämma den 8 april 2022.
Den 31 mars erhöll BoMill en order på 2,8 MSEK från GL BUURHOLT avseende
bolagets nya modulära sorteringsutrustning.
Den 8 april beslutades på extra stämma i BoMill AB om en förändring av
bolagsordningen samt ett beslut om en företrädesemission på 23,3 MSEK.
Teckningsperioden i företrädesemissionen inleds den 28 april och avslutas den 12
maj.
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Finansiell information
Delårsrapport Q1, 20 april 2022
Årsstämma, 12 maj 2022

Delårsrapport Q2, 24 augusti 2022
Delårsrapport Q3, 18 november 2022

Kontaktuppgifter

Certified Adviser

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

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 21 april, 2022.

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Underskrifter
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar härmed att årsredovisningen ger en
rättvisande översikt över Bolagets verksamhet, ställning och resultat.
Malmö, den 14 april 2022

Lars Persson
Styrelseordförande

Bo Löfqvist
Styrelseledamot

Henrik Hedlund
Styrelseledamot

Thomas Carlström
Styrelseledamot

Andreas Jeppsson
Verkställande direktör

Magnus René
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 14 april 2022
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Cecilia Andrén Dorselius
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Neda Feher
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i BoMill AB (publ.), org.nr 556556-4332

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för BoMill AB (publ.) för år 2021 med undantag för framvagnen på
sidorna 1-13. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 14-34 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av BoMill AB (publ.)s finansiella ställning per den 31 december 2021 och
av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar inte
framvagnen på sidorna 1-13. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för BoMill AB (publ.).

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
BoMill AB (publ.) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Övrig upplysning
Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 har utförts av en annan revisor som lämnat en
revisionsberättelse daterad 15 april 2021 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna 1–13.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med
bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det
avseendet.

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.
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Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för BoMill AB (publ.) för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till BoMill AB (publ.) enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende:

•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget

•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt
med aktiebolagslagen.
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En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Malmö den 14 april 2022
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Cecilia Andrén Dorselius
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Neda Feher
Auktoriserad revisor
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