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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Bonzun AB (publ)
Org.nr 556884-9920

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Bonzun AB (publ) för år 2021.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den
2021-12-31 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och
koncernen.
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 moderbolaget
och koncernen 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.
Övriga upplysningar
Utan att det påverkar mina uttalanden ovan anger bolaget i Förvaltningsberättelsen under rubriken Väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer att osäkerhet råder om bolagets kassaflöde räcker för bolagets fortsatta utveckling.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen
upprättas och att de 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 och koncernredovisning
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för
bedömningen av bolagets och koncernens 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 och koncernredovisningen 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 och koncernredovisningen.
En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för Bonzun AB (publ) för räkenskapsåret 2021 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och
har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som
bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens
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 och koncernens 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.
En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm

_________________________________
Johan Kaijser
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Styrelsen och verkställande direktören för Bonzun AB avger följande årsredovisning och
koncernredovisning för räkenskapsåret 2021.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Bonzun AB (publ) med org. nr 556884-9920 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i
Stockholm. Bonzun har som affärsidé att utveckla och tillgängliggöra evidensbaserad
information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och öka individers
välmående. Bonzuns vision är att vara svensk förebild och ledare globalt för evidensbaserade
tjänster inom digital hälsa. Bonzun vill bidra till en värld där individer tar faktabaserade beslut
och får det stöd de behöver. Vårdgivare ska i sin tur få möjlighet att fokusera på det man är bäst
på; sin kärnverksamhet och att bedriva vård.
Inom koncernen finns tre digitala tjänster: Bonzun evolve, Bonzun IVF och Kou Dai Yun Yu.
Bonzun evolve är ett iKBT-program som motverkar negativa effekter av stress. Det är framtaget
av ledande stressforskare vid Karolinska Institutet och baserat på en KBT-metod som kallas
Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT har använts i generationer av KBTterapeuter och är en forskningsbaserad metod för att bygga upp motståndskraft för negativ
stress. Bonzun evolve är ett av världens första initiativ där detta görs helt digitalt. Bonzun
evolve säljs i dagsläget främst till svenska företag och finns tillgänglig på svenska och engelska.
Bonzun IVF är ett digitalt patientstöd för fertilitetsbehandlingar (såsom IVF, äggfrysning, och
ICSI). Programmet sparar tid för kliniken och hjälper kliniken att stötta sina patienter och syftar
till att minska patientens stress och oro samt öka sannolikheten för att lyckas med en
behandling. Tjänsten finns tillgänglig på kinesiska, engelska och svenska och laddas ner via
AppStore och Google Play Store.
Kou Dai Yun Yu är en prisbelönt applikation för gravida kvinnor på den kinesiska marknaden.
Den lanserades 2014 som ett av världens första initiativ till digital hälsa via mobilen.
Applikationen är en virtuell barnmorska som hjälper gravida kvinnor att följa sin graviditet och
känna igen symptom som kan leda till komplikationer.
Koncernen består av moderbolaget Bonzun AB (publ), org. nr 556884-9920 med säte i
Stockholm, dotterbolaget Bonzun Evolve AB f.d. Stressklubben AB, org.nr. 556884-9912, med
säte i Stockholm, dotterbolaget Bonzun Health Information AB, org. nr. 556326-8514, med säte
i Stockholm, som i sin tur har två helägda dotterbolag, Bonzun Ltd med säte i Hongkong samt
Beichun WOFE i fastlandet Kina med tillhörande tjänst Kou Dai Yun Yu.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Året 2021 har i allt väsentligt präglats av det omvända förvärvet mellan f.d. Papilly AB och
Bonzun Health Information AB. Under första kvartalet 2021 i mars avbröts tidigare
avsiktsförklaring om förvärv av My E-Health. Den 16 april 2021 ingicks en avsiktsförklaring
om förvärv av samtliga aktier i Bonzun Health Information AB, innebärande ett s. k. omvänt
förvärv. Den 7 juni 2021 slöts avtal om att fullfölja förvärvet givet godkännande från Nasdaq.
Bonnie Roupé utsågs till ny verkställande direktör i Papilly den 6 juli 2021.
Bolaget erhöll villkorat godkännande för fortsatt handel av Bonzun på Nasdaq First North
Growth Market den 31 augusti 2021.
En extra bolagsstämma beslutade den 30 september 2021:
- att fullfölja förvärvet i enlighet med det villkorade avtal om omvänt förvärv som ingick
den 7 juni 2021.
- att ändra firma från Papilly AB (publ) till Bonzun AB (publ).
- att välja en delvis ny styrelse med Håkan Johansson som ny ordförande samt Josefine Bin
Jung som ny ledamot.
- en sammanläggning av aktier där 100 gamla aktier blir 1 ny.
Första handelsdagen på Nasdaq under namnet Bonzun var den 13 oktober 2021.
Sista dagen för handel för i Bonzuns aktie innan sammanläggning var den 22 oktober 2021 och
första dagen för handel i Bonzuns aktie efter sammanläggningen var den 25 oktober 2021.
I slutet av fjärde kvartalet ingick Bolaget en icke-bindande avsiktsförklaring om ett förvärv av
en amerikansk ”menstruations- och ägglossningsapp”.
Lån samt lånelöften i koncernen har erhållits på totalt 10,5 Mkr under räkenskapsåret.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret avseende tjänsten Bonzun IVF
Försäljningen av produkten Bonzun IVF har fokuserats till konsumentförsäljning via Appstore
och Google Play. Försäljningen mot konsument har under verksamhetsåret vuxit enligt
förväntan. Den genomsnittliga tillväxttakten för månatliga återkommande intäkter (Monthly
Recurring Revenue) på årsbasis uppgick till 24,6 % vilket kan jämföras med 6,9% föregående
verksamhetsår. Den genomsnittliga tillväxttakten för nya betalande prenumeranter på årsbasis
uppgick till 12,6 % jämfört med 7,1% föregående verksamhetsår. Under första tre kvartalen har
produktutvecklingen av Bonzun IVF fokuserat på att lansera funktionaliteter i syfte att driva
trafik till appen och att minska bortfallet av kunder som slutar att prenumerera på appen. Detta
har lett till resultatet att det genomsnittliga bortfallet av kunder (Customer Churn Rate)
minskade med 6,5% under året jämfört med föregående verksamhetsår. Bonzun IVF har under
verksamhetsåret haft användare i 91 länder. Appen erbjuder fem olika behandlingsalternativ för
målgruppen och finns tillgänglig på tre språk: svenska, engelska och kinesiska.
Bonzun har under fjärde kvartalet återupptagit försäljningsaktiviteter gentemot IVF-kliniker
vilka tidigare varit begränsade på grund av pandemin. Pandemin påverkade Bonzuns
verksamhet kraftigt negativt under föregående år och även under första två kvartalen. Blickar vi
framåt avseende försäljning av Bonzun IVF gentemot IVF-kliniker är produkten i en fas för
fortsatt internationell uppskalning.
Under fjärde kvartalet ingick bolaget avtal med influencers i USA och England. Kampanjerna har pågått
under november och december 2021.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret avseende tjänsten Bonzun evolve
F.d. Papilly slöt i första kvartalet avtal med HANKEN, Svenska Handelshögskolan i
Helsingfors. Pilotavtalet har genomförts under första kvartalet 2021 hos en grupp doktorander,
med samma upplägg som genomförandet hos doktorander vid Stockholms universitet under
våren 2020.
I fjärde kvartalet bytte Bolagets iKBT-program, namn från stressprogrammet
Papilly till Bonzun evolve. I samband med det omvända förvärvet togs all
programutveckling över internt vilket förbättrar möjligheter till snabbare
produktutveckling.
Under fjärde kvartalet ingick Bolaget avtal med bland annat KTH, IVL Svenska
Miljöinstitutet och Transportföretagen om att ge delar av personalen tillgång till
tjänsten Bonzun evolve.
Under året har antalet programlicenser sålda till företag ökat med 224,9% och
försäljningsintäkterna ökade med 141% jämfört med föregående år.
Finansiering
Bolaget slöt i februari ett låneavtal på 2,0 Mkr med Dividend Sweden AB, vilket sedan kom
att utökas med ytterligare 0,5 Mkr i juni. Samtidigt erhöll bolaget även ett lån om 0,5 Mkr från
BGL Consulting AB.
Under juli-augusti erhöll f.d. Papilly tillsammans med Bonzun Health Information AB
ytterligare lån samt lånelöften om totalt 8,4 Mkr varav 2,5 miljoner var villkorat av
bolagsstämmans godkännande av den föreslagna affären för fortsatt drift de kommande 12
månaderna. Detta var ett krav från Nasdaq för att kunna bli åternoterad. Kvarvarande
outnyttjade lån och lånelöften per den 31:a december 2021 uppgick till 1 900 tkr.
Bonzun redovisade per den 31 december ett eget kapital i koncernen om 29 577 tkr och i
moderbolaget 61 248 tkr.
Omsättningsökningen i moderbolaget beror på ett större fokus på försäljningen mellan augusti
och december under ny VDs regi. Det omvända förvärvet och noteringsprocessen har inneburit
en hel del extraordinära kostnader.
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Förvärv av Bonzun Health Information AB
Den 30 september 2021 förvärvade Bonzun AB samtliga aktier i Bonzun Health Information AB. Efter
förvärvet äger aktieägarna i Bonzun Health Information AB 65% av aktierna i Bonzun AB och tidigare
aktieägare i Bonzun AB äger 35% av aktierna i bolaget. Efter den genomförda apportemissionen får de
tidigare ägarna i Bonzun Health Information AB kontroll över Bonzun AB. Transaktionen utgör ett
omvänt förvärv. Ett omvänt förvärv är ett förvärv där den legala förvärvaren (d v s Bonzun AB) är det
förvärvade bolaget och Bonzun Health Information AB betraktas som den redovisningsmässiga
förvärvaren i koncernredovisningen.
Bonzun AB förvärvar samtliga aktier i Bonzun Health Information AB genom en apportemission av totalt
1 099 086 470 aktier. Detta motsvarar en köpeskilling om cirka 68 Mkr baserat på stängningskursen för
Bonzuns aktie på Nasdaq First North den 30 september 2021 som var 0,062 SEK. Stängningskursen
0,062 SEK utgör teckningskurs i apportemissionen.
Koncernredovisningen publiceras i det legala moderbolagets namn, men är de facto en fortsättning på
Bonzun Health Information ABs finansiella rapporter och dess jämförelsesiffror. Presenterad information
i koncernredovisningen utgörs, fram till förvärvsdagen den 30 september 2021, av siffror kopplade till
Bonzun Health Information ABs. Resultat från Bonzun AB koncernen medräknas i resultaträkningen
endast från den 1 oktober 2021. Samtliga upplysningar kopplade till moderbolaget avser det legala
moderbolaget Bonzun AB.
Preliminär förvärvsanalys Bonzun AB
Verkligt värde förvärvade tillgångar och skulder
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Varulager
Övriga fordringar
Likvida medel
Långfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder
Netto identifierbara tillgångar och skulder
Utgivning av nya aktier
Koncernmässig goodwill
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133
0
0
999
1 634
0
7 294
4 528
36 693
41 221
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Den 14 januari 2022 offentliggjordes, godkändes och registrerades prospekt med anledning av
förestående företrädesemission hos Finansinspektionen.
Teckningsperioden i företrädesemissionen avslutades den 31 januari 2021 och det slutliga utfallet visade
att nyemissionen tecknades till cirka 4,6 MSEK med stöd av uniträtter och cirka 1,0 MSEK utan stöd av
uniträtter. Resterande del, motsvarande 8,5 MSEK, tecknades av emissionsgaranter i enlighet med
ingångna emissionsgarantiavtal. Den genomförda företrädesemissionen tillförde Bonzun cirka 14,1
MSEK före emissionskostnader, varav Bonzuns vd Bonnie Roupé, genom Bonz Unlimited AB, samt
marknadschef Emma Wichman tecknade 360 000 respektive 150 000 units, motsvarande sammanlagt ca
1,3 MSEK.
Ny ekonomiansvarig, Jozefa Grönqvist ersätter tidigare konsultande Olof Hermelin.
Bonzun AB godkändes av Försäkringskassan som anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Det
är Försäkringskassans utökade satsning för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro och där arbetsgivare
kan få tillbaka hälften av kostnaden för olika former av stödinsatser. Insatser ska utföras av en anordnare
som är godkänd av Försäkringskassan. Bonzuns företagskunder genom tjänsten Bonzun evolve, kan
således få tillbaka som mest 10 000 kr per anställd och år samt max 200 000 kr per år per arbetsplats av
Försäkringskassan.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bonzuns utbud av digitala tjänster är beroende av löpande teknisk utveckling och förädling samtidigt som
dessa är relativt nya på health tech-marknaden. Det är av vikt att bolagets tekniska lösningar fortsätter
utvecklas så att tjänsternas funktionalitet motsvarar kundernas krav och önskemål. För detta har bolaget
varit beroende av extern finansiering. Bolagets intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov blir
osäkerhetsfaktorer. Styrelsen ser kontinuerligt över bolagets potentiella finansieringsbehov för att
säkerställa att bolaget har de nödvändiga finansiella resurserna för att kunna genomföra den beslutade
strategiska inriktningen i bolaget och dess dotterbolag. Bolaget befinner sig i en expansiv fas med fokus
på säljaktiviteter. För närvarande genereras dock inte tillräckligt kassaflöde från verksamheten för att
finansiera den löpande driften. Som ovan nämnts har bolaget efter räkenskapsårets utgång tillfört kapital
genom företrädesemission.
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Ägarförhållanden
Ägare

Antal aktier

Bonz Unlimited AB
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
Ax:son Johnson, Bo
Finnabukten AB
SEB Life International
Westerinvest AB
Shamon Mukhlis
SEB Pank AS
Lundqvist Karl-Fredrik
BNP Parubas Sec Services Paris
Övriga ägare
Summa

Ägarandel

4 021 310
872 163
625 984
599 175
273 616
200 896
147 777
140 052
134 851
115 814
9 777 388
16 909 023

23,78%
5,16%
3,70%
3,54%
1,62%
1,19%
0,87%
0,83%
0,80%
0,68%
57,80%
100%

Flerårsöversikt (Tkr)
Koncernen
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)
Antal anställda

2021
359
-9 576
48 468
61,0
3

Moderbolaget
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)
Antal anställda

2021
896
-9 172
71 507
85,6
2

2020
555
-9 435
4 073
55,9
1

2019
1 319
-12 717
6 746
5,3
3

2018
1 088
-11 569
10 312
71,4
4

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
Koncernredovisningen upprättas för första gången. Koncernen och moderföretaget tillämpar
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).
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Förändring av eget kapital (Tkr)
Koncernen
Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut av
årets årsstämma:
Kvittningsemission
Nyemission
Apportemission i omvänt
förvärv
Omfördelning av
aktiekapital pga omvänt
förvärv
Omföring konvertibellån
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktiekapital

Pågående
emission
aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Annat eget
kapital
inkl. årets
resultat

Totalt

208

11

26 680

-28 317

-1 418

22
11

-11

7 884

7 906
0

5 495

31 198

36 693

2 719

-2 719

8 455

0

AktieFond för
kapital utveckl. utgift

Moderbolaget
Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut av
årets årsstämma:
Balanseras i ny räkning
Nyemission
kostnader
Aktivering av utv.
kostnader
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

2 959

631

5 495

8 454

0
-4 028
-9 576
29 577

-4 028
-9 576
-41 921

63 043

Överkursfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

53 113

-44 990

-9 435

2 277

-9 435

9 435

0
68 143
0

62 648
-631

631

16

-16

16

115 761

-53 810

-9 172
-9 172

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
fri överkursfond
ansamlad förlust
årets förlust

115 760 824
-53 810 877
-9 172 484
52 777 463

disponeras så att
i ny räkning överföres

52 777 463
52 777 463

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.
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Koncernens
Resultaträkning

Not

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

2

359 480
148 992
508 472

3
4

-5 046 282
-2 117 078

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

1

2021-01-01
-2021-12-31

-2 482 967
-35 038
-9 681 365
-9 172 893

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

314 000
-716 742
-402 742
-9 575 635

Resultat före skatt

-9 575 635

Årets resultat

-9 575 635
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Not

Koncernens
Balansräkning

2021-12-31

1

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
arbeten
5
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt
liknande rättigheter
6
Goodwill
7

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

8

Summa anläggningstillgångar

4 662 607
119 728
40 191 000
44 973 335

0
0
44 973 335

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

105 057
701 432
2 078 942
2 885 431

9

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Not

2021-12-31

1

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderföretagets
aktieägare
Aktiekapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderföretagets
aktieägare
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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866 664
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Not
1

2021-01-01
-2021-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

-9 575 635
2 482 967
-7 092 668

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

7 272
-989 000
52 000
702 652
-7 319 744

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 925 025
-1 925 025

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

11 100 000
-1 428 000
9 672 000

Årets kassaflöde

427 231

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

182 000
609 231
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Not

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

2

896 121
288
896 409

554 884
0
554 884

3
4

-6 036 408
-1 016 628

-4 901 543
-683 739

-2 294 670
-9 347 706
-8 451 297

-3 469 848
-9 055 130
-8 500 246

Resultat efter finansiella poster

0
-721 187
-721 187
-9 172 484

-477 070
-457 881
-934 951
-9 435 197

Resultat före skatt

-9 172 484

-9 435 197

Årets resultat

-9 172 484

-9 435 197

Moderbolagets
Resultaträkning
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

1

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Räntekostnader och liknande resultatposter
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Not

Moderbolagets
Balansräkning

2021-12-31

2020-12-31

16 151

2 270 766

99 636
115 787

123 540
2 394 306

68 193 361
0
68 193 361
68 309 148

50 000
0
50 000
2 444 306

105 057
1 644 838
550 750
645 407
2 946 052

126 980
0
241 507
40 725
409 212

337 981
3 284 033

1 219 170
1 628 382

71 593 181

4 072 688

1

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
arbeten
5
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt
liknande rättigheter
6

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

12, 13
8, 14

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

9

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Not

2021-12-31

2020-12-31

8 454 512
16 151
8 470 663

2 959 079
630 585
3 589 664

115 760 824
-53 810 877
-9 172 484
52 777 463
61 248 126

53 112 896
-44 990 114
-9 435 197
-1 312 415
2 277 249

0
0

0
0

814 871
37 185
8 181 521
1 311 478
10 345 055

451 924
37 185
789 939
516 391
1 795 439

71 593 181

4 072 688

1

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter

15

Fritt eget kapital
Fri överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Summa avsättningar
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Not

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

-9 172 484
2 294 382

-8 958 128
3 469 848

-6 878 102

-5 488 280

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

21 923
-2 558 762
362 947
586 668
-8 465 326

-22 175
-38 809
-151 698
-627 714
-6 328 676

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-16 151
-16 151

-163 850
-163 850

0
9 640 000
-2 040 000
7 600 000

11 351 767
0
-3 810 000
7 541 767

-881 477

1 049 241

1 219 170

169 929

288
337 981

0
1 219 170

Moderbolagets
Kassaflödesanalys

1

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och
kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och
kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Moderföretaget och koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper om inte annat framgår nedan.
Koncernredovisning upprättas för första gången för år 2021.
Rörelseförvärv
Rörelseförverv redovisas enligt förvärvsmetoden.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Koncernens intäkter består i huvudsak av försäljning av licenser samt försäljning av tjänster så som
utbildning och föreläsningar.
Varor-produkter/licenser
Vid försäljning av varor och licenser redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner
och risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.
Försäljning av tjänster
Intäkter från försäljning av tjänster på löpande räkning redovisas som intäkt i den period som arbetet
utförs i och material levereras eller förbrukas.

Koncernredovisning
Konsolideringsmetod
Intresseföretag och gemensamt styrt företag
Som intresseföretag räknas sådana företag där företaget har ett betydande men inte bestämmande
inflytande. Ett betydande inflytande anses normalt föreligga när företaget äger minst 20 % men inte mer
än 50 % av rösterna i ett annat företag.
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Transaktioner mellan koncernföretag
Goodwill
Goodwill är den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten är högre än
värdet på den förvärvade enhetens nettotillgångar. Vid förvärvstidpunkten redovisas den uppkomna
goodwillen som en tillgång i balansräkningen.

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter
Immateriella anläggningstillgångar
Anskaffning genom intern upparbetning
Koncernen tillämpar aktiveringsmodellen vilket innebär att arbetet med att ta fram en internt upparbetad
immateriell anläggningstillgång delas upp i en forskningsfas och en utvecklingsfas. Samtliga utgifter som
härrör från koncernens forskningsfas redovisas som kostnad när de uppkommer. Samtliga utgifter för
utveckling av de internetbaserade hälsotjänsterna redovisas som en tillgång om samtliga följande villkor
är uppfyllda:
det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas
eller säljas, företagets avsikt är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda
eller sälja den, det finns förutsättningar för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången,
det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska
fördelar, det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja
utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången och de utgifter som är
hänförliga till den immateriella anläggningstillgången under dess utveckling kan beräknas tillförlitligt.
Avskrivning påbörjas när tillgången kan användas. Aktiverade utgifter skrivs av linjärt över en bedömd
nyttjandeperiod om:
Aktiverade utvecklingskostnader
Varumärken
Goodwill

20% per år
10% per år
10% per år

Borttagande från balansräkningen
En immateriell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring, eller när
inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången.
Den vinst eller förlust som uppkommer när en immateriell anläggningstillgång tas bort från
balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta
försäljningskostnader, och tillgångens redovisade värde. Detta redovisas i resultaträkningen som en övrig
rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.
Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar exklusive goodwill
Vid varje balansdag analyserar koncernen de redovisade värdena för materiella anläggningstillgångar och
immateriella tillgångar för att fastställa om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har minskat i
värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en
eventuell nedskrivning. Där det inte är möjligt att beräkna återvinningsvärdet för en enskild tillgång,
beräknar koncernen återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärdet. Verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader är det pris som koncernen beräknar
kunna erhålla vid en försäljning mellan kunniga, av varandra oberoende parter, och som har ett intresse av
att transaktionen genomförs, med avdrag för sådana kostnader som är direkt hänförliga till försäljningen.
Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras uppskattat framtida kassaflöde till nuvärde med en
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diskonteringsränta före skatt som återspeglar aktuell marknadsbedömning av pengars tidsvärde och de
risker som förknippas med tillgången. För att beräkna de framtida kassaflödena har koncernen använt
budget för de kommande fem åren.
Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenererande enhet) fastställs till ett lägre värde än det
redovisade värdet, skrivs det redovisade värdet på tillgången (eller den kassagenererande enheten) ned till
återvinningsvärdet. En nedskrivning ska omedelbart kostnadsföras i resultaträkningen. Vid varje
balansdag gör koncernen en bedömning om den tidigare nedskrivningen inte längre är motiverad. Om så
är fallet återförs nedskrivningen delvis eller helt. Då en nedskrivning återförs, ökar tillgångens (den
kassagenererande enhetens) redovisade värde. Det redovisade värdet efter återföring av nedskrivning får
inte överskrida det redovisade värde som skulle fastställts om ingen nedskrivning gjorts av tillgången
(den kassagenererande enheten) under tidigare år. En återföring av en nedskrivning redovisas direkt i
resultaträkningen.
Avskrivning av goodwill
Goodwill som uppkommit vid ett rörelseförvärv utgör skillnaden mellan anskaffningsvärdet för
rörelseförvärvet och det verkliga värdet av identifierbara nettotillgångar, övertagna skulder samt
redovisade eventualförpliktelser.
Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerade nedskrivningar. Goodwill
fördelas på de kassagenererande enheterna och testas årligen för nedskrivningsbehov under fjärde
kvartalet, eller när det finns en indikation om nedskrivningsbehov. Nedskrivning av goodwill återförs
inte. Goodwill som uppkommit vid förvärv av intresseföretag inkluderas i det redovisade värdet för
andelar i intresseföretag.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Anskaffningsvärdet består av inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet för att bringa
den på plats och i skick att användas samt uppskattade utgifter för nedmontering och bortforsling av
tillgången och återställande av plats där den finns. Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången
eller redovisas som en separat tillgång, när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är
förknippade med posten kommer att tillfalla koncernen och att anskaffningsvärdet för densamma kan
matas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader for reparationer och underhåll samt tillkommande
utgifter redovisas i resultaträkningen den period då de uppkommer.
Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter bedöms vara
väsentlig, delas tillgången upp på dessa komponenter.
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde,
eventuellt minskat med beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess
bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång har delats upp på olika komponenter skrivs respektive
komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas när den materiella
anläggningstillgången kan tas i bruk.
Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder uppskattas till:
Maskiner och andra tekniska anläggningstillgångar
Inventarier

20% per år
20% per år

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på att förväntad
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förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Då företaget
ändrar bedömning av nyttjande perioder, omprövas även tillgångens eventuella restvärde. Effekten av
dessa ändringar redovisas framåtriktat.
Borttagande från balansräkningen
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering
eller avyttring, eller när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller
utrangering/avyttring av tillgången eller komponenten. Den vinst eller förlust som uppkommer när en
materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balansräkningen är skillnaden mellan vad
som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och tillgångens redovisade värde.
Den realisationsvinst eller realisationsförlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller
en komponent tas bort från balansräkningen redovisas i resultaträkningen som en övrig rörelseintäkt eller
övrig rörelsekostnad.

Låneutgifter
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period de
uppstår.

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när
bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i
stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella
kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska återbetalas.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas
individuellt.
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Samtliga finansiella instrument värderas och redovisas utifrån verkligt värde i enlighet med reglerna i
kapitel 12 i BFNAR 2012:1 (K3).

Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i
eget kapital.
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per
balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga
överskott.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Incitamentsprogram
Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument värderas till verkligt värde, exklusive
eventuell inverkan från icke marknadsrelaterade villkor, vid tilldelandetidpunkten vilken är den tidpunkt
då företaget ingår avtal om aktierelaterade ersättningar. Det verkliga värdet som fastställs vid
tilldelandetidpunkten redovisas som en kostnad med motsvarande justering i eget kapital fördelat over
intjänandeperioden, baserat på koncernens uppskattning av det antal aktier som förväntas bli inlösbara.
Verkligt värde beräknas genom att tillämpa Black-Scholes värderingsmodell.
Sociala avgifter hänförliga till de aktierelaterade ersättningarna periodiseras på samma satt som kostnaden
för de tjänster som erhålls och skulden omvärderas vid varje bokslutstidpunkt fram till dess att den är
reglerad.
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker
och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har
en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i
investeringsverksamheten.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Uppskattningar och bedömningar
Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar
Nedan redogörs för de viktigaste antagandena om framtiden, och andra viktiga källor till osäkerhet i
uppskattningar per balansdagen, som innebär en betydande risk for väsentliga justeringar i redovisade
värden för tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår.
Återvinning av värdet på aktiverade utgifter för utveckling av det digitala systemet är beroende av att
finansiering kan erhållas enligt plan for att färdigställa systemet. Försäljningsintäkter kan erhållas först
när systemet lanseras för försäljning.
Viktiga bedömningar vid tillämpning av koncernens redovisningsprinciper
I följande avsnitt beskrivs de viktigaste bedömningarna, förutom de som innefattar uppskattningar (se
ovan), som företagsledningen har gjort vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper och som
har den mest betydande effekten på de redovisade beloppen i de finansiella rapporterna.
Vid periodens utgång har särskild hänsyn tagits till värdering av de immateriella tillgångarna som bedöms
som den mest väsentliga posten av bolagets tillgångar. För att bedöma om nedskrivningsbehov på värdet
av immateriella tillgångar föreligger krävs en prövning av värde baserat på fördelning av värdet på de
kassagenererande enheternas nyttjandevärde. Prövningen innefattar att bolaget bedömer de förväntade
framtida kassaflödena från den kassagenererande enheten och en lämplig diskonteringsränta för att
beräkna nuvärdet.
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Not 2 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag
Koncernen
2021
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i
koncernen
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i
koncernen

0,40 %
0,00 %

Moderbolaget
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i
koncernen
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i
koncernen

2021

2020

0,00 %

0,00 %

1,98 %

0,00 %

Not 3 Arvode till revisorer
Koncernen
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens 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.
2021
LR Revision & Redovisning Sverige AB
Revisionsuppdrag

140 000
140 000

Moderbolaget
LR Revision & Redovisning Sverige AB
Revisionsuppdrag

2021

2020

100 000
100 000

0
0

73 500
73 500

149 500
149 500

Allians Revision & Redovisning AB
Revisionsuppdrag
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Not 4 Anställda och personalkostnader (större företag)
Koncernen
2021
Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
Sociala kostnader
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

2
1
3

520 000
1 101 816
1 621 816
489 338
489 338
2 111 154

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare
Andel män bland övriga ledande befattningshavare

50 %
50 %
100 %
0%

Moderbolaget
2021

2020

2
0
2

2
1
3

217 500
571 770
789 270

292 216
182 707
474 923

224 426
224 426

255 023
255 023

1 013 696

729 946

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
Sociala kostnader
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader
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Forts. not 4
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare
Andel män bland övriga ledande befattningshavare

50 %

34 %

50 %
100 %
0%

66 %
100 %
0%

Inga avgångsvederlag finns avtalade för VD eller övriga ledande befattningshavare, utöver sedvanliga
förmåner under uppsägningstiden.
Inga belopp har avsatts för framtida pensionsåtaganden.

Not 5 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Koncernen
2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående redovisat värde

23 806 164
1 925 026
25 731 190
-17 159 042
-3 712 041
-20 871 083
-197 500
-197 500
4 662 607

Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

2021-12-31

2020-12-31

17 591 063
16 151
17 607 214

17 427 213
163 850
17 591 063

-15 122 797
-2 270 766
-17 393 563

-11 676 853
-3 445 944
-15 122 797

-197 500
-197 500

-197 500
-197 500

16 151

2 270 766

Utgående redovisat värde
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Not 6 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
Koncernen
2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

288 900
288 900
-140 546
-28 926
-169 472
119 428

Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

2021-12-31

2020-12-31

238 976
238 976

238 976
238 976

-115 436
-23 904
-139 340

-91 532
-23 904
-115 436

99 636

123 540

Utgående redovisat värde
Not 7 Goodwill
Koncernen

2021-12-31
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

41 221 000
41 221 000

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 030 000
-1 030 000

Utgående redovisat värde

40 191 000

Prövning av värdet på koncernens samtliga immateriella tillgångar görs årligen eller när indikationer på
väsentliga ändringar i antaganden identifierats. Bolaget har i anslutning till bokslutsarbetet gjort en
noggrann analys av det bokförda värdet på koncernens rörelsetillgångar inklusive goodwill, sk
impairment test. Ett impairment test baseras på ett antal olika antaganden om verksamheternas framtida
utveckling. Detta inneburit att någon nedskrivning inte är aktuell i år.
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Not 8 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Koncernen
2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

477 071
477 071
-477 071
-477 071

Utgående redovisat värde

0

Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

2021-12-31

2020-12-31

477 071
477 071

477 071
477 071

-477 071
-477 071

-477 071
-477 071

0

0

Utgående redovisat värde

Ovillkorat aktieägartillskott lämnades 2019 till Kilafors Hotell och Fastighet AB i form av till
verksamheten tidigare inköpta inventarier. Tillskottet lämnades i samband med etableringen av bolaget.
Till följd av Corona-pandemin ändrades förutsättningarna for båda bolagen i Kilafors (se nedan) påtagligt
negativt och de redovisade stora förluster. Då huvudägarna deklarerat att inte driva verksamheterna vidare
beslutades att skriva ned värdena på respektive innehav helt vid årsbokslutet 2020.
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Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
2021-12-31
Förutbetalda marknadsföringskostnader
Förutbetalda hyreskostnader
Förutbetalda kostnader relaterade till kapitalanskaffning
Övriga förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter

1 417 725
90 000
505 610
49 828
15 779
2 078 942

Moderbolaget
Förutbetalda hyreskostnader
Förutbetalda kostnader relaterade till kapitalanskaffning
Övriga förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter

2021-12-31

2020-12-31

90 000
505 610
34 018
15 779
645 407

20 072
0
20 653
0
40 725

Not 10 Långfristiga skulder
Koncernen
2021-12-31

Skulder som ska betalas senare än ett år efter balansdagen
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen
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Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
2021-12-31
Upplupna personalkostnader
Upplupna ränte- och garantikostnader
Upplupna övriga kostnader
Förutbetalda intäkter

782 091
580 945
272 174
297 906
1 933 116

Moderbolaget
Upplupna personalkostnader
Upplupna räntekostnader
Upplupna övriga kostnader
Förutbetalda intäkter

2021-12-31

2020-12-31

449 644
350 666
213 262
297 906
1 311 478

115 757
51 200
349 434
0
516 391

2021-12-31

2020-12-31

566 393
68 143 361
68 709 754

566 393
0
566 393

-516 393
-516 393

-516 393
-516 393

68 193 361

50 000

Not 12 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående redovisat värde
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Not 13 Specifikation andelar i koncernföretag
Moderbolaget
Namn
Bonzun Evolve AB
Bonzun Health Information
AB

Bonzun Evolve AB
Bonzun Health Information AB

Kapitalandel
100%

Rösträttsandel
100%

Antal
andelar
500

Bokfört
värde
50 000

100%

100%

241 149

68 143 361
68 193 361

Org.nr
556884-9912
556326-8514

Säte
Stockholm
Stockholm

Eget kapital
50 000
1 294 562

Resultat
-7 009
-6 202 142

Not 14 Specifikation andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Koncernen
Namn
Kilafors Herrgård Rehabilitering
AB
Kilafors Hotell och Fastighet AB

Kilafors Herrgård Rehabilitering
AB
Kilafors Hotell och Fastighet AB

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal
andelar

25%
25%

25%
25%

125
125

Org.nr

Säte

559218-3072
559224-4221

Bollnäs kommun
Bollnäs kommun

Eget kapital

Resultat

-153 093
137 581

-203 093
-62 009

Moderbolaget
Namn
Kilafors Herrgård Rehabilitering
AB
Kilafors Hotell och Fastighet AB

Kilafors Herrgård Rehabilitering
AB
Kilafors Hotell och Fastighet AB

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal
andelar

Bokfört
värde

25%
25%

25%
25%

125
125

12 500
12 500
25 000

Org.nr

Säte

559218-3072
559224-4221

Bollnäs kommun
Bollnäs kommun

Eget kapital

Resultat

-153 093
137 581

-203 093
-62 009

Not 15 Antal aktier och kvotvärde
Moderbolaget
Antal
aktier
16 909 023
16 909 023

Namn
Antal A-Aktier
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Not 16 Uppskjuten skattefordran och skatteskuld, underskottsavdrag
Moderbolaget
Uppskjutna skattefordringar värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på
innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Bolaget har outnyttjade underskottsavdrag uppgående till
93 768 Tkr (84 602 Tkr) varav 93 768 Tkr (84 602 Tkr) avser ej redovisade underskottsavdrag. Dessa
avser skattemässiga förluster och företaget bedömer det osäkert om dessa underskottsavdrag kommer att
kunna utnyttjas p.g.a. osäkerhet om när i framtiden tillräckliga skattepliktiga överskott kommer att
genereras. Därmed har upplupna skattefordringar inte redovisats.

Not 17 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Koncernen
2021-12-31

Garantibelopp för låneskuld från Dividend Sweden AB
Garantibelopp för låneskuld från BGL Management AB
Garantibelopp för låneskuld från LOC AB

600 000
200 000
100 000
900 000

Moderbolaget

Garantibelopp för låneskuld från Dividend Sweden AB
Garantibelopp för låneskuld från BGL Management AB
Garantibelopp för låneskuld från LOC AB

2021-12-31

2020-12-31

600 000
200 000
100 000
900 000

0
0
0
0

Garantibelopp gällande skulder utbetalas och kostnadsförs i samband med återbetalning av lån.
Reglering av lån sker under första kvartalet 2022.
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Not 18 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Koncernen
Den 14 januari 2022 offentliggjordes, godkändes och registrerades prospekt med anledning av
förestående företrädesemission hos Finansinspektionen.
Teckningsperioden i företrädesemissionen avslutades den 31 januari 2021 och det slutliga utfallet visade
att nyemissionen tecknades till cirka 4,6 MSEK med stöd av uniträtter och cirka 1,0 MSEK utan stöd av
uniträtter. Resterande del, motsvarande 8,5 MSEK, tecknades av emissionsgaranter i enlighet med
ingångna emissionsgarantiavtal. Den genomförda företrädesemissionen tillförde Bonzun cirka 14,1
MSEK före emissionskostnader, varav Bonzuns vd Bonnie Roupé, genom Bonz Unlimited AB, samt
marknadschef Emma Wichman tecknade 360 000 respektive 150 000 units, motsvarande sammanlagt ca
1,3 MSEK.
Ny ekonomiansvarig, Jozefa Grönqvist ersätter tidigare konsultande Olof Hermelin.
Bonzun AB godkändes av Försäkringskassan som anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Det
är Försäkringskassans utökade satsning för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro och där arbetsgivare
kan få tillbaka hälften av kostnaden för olika former av stödinsatser. Insatser ska utföras av en anordnare
som är godkänd av Försäkringskassan. Bonzuns företagskunder genom tjänsten Bonzun evolve, kan
således få tillbaka 10 000 kr per anställd och år samt upp till 200 000 kr per år per arbetsplats av
Försäkringskassan.

Håkan Johansson
Ordförande

Josefine Bin Jung
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Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 29 april 2022
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