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Årsredovisning för räkenskapsåret 2008

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.
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Förvaltningsberättelse
VD har ordet
Det gångna året kommer snarast möjligt att läggas till handlingarna. 2008 var ett turbulent år med
en otillfredsställande försäljning och ett magert resultat. Offertstocken ökade hela tiden men alltför
få affärer gick till avslut.
När förra VD:n lämnade bolaget gjordes ett omtag och alla resurser fokuserades på försäljning.
Detta innebar ny bemanning på säljavdelningen, och en rad aktiviteter för att hitta nya kunder,
kundgrupper och marknader. Utöver detta gjordes en noggrann genomgång av offertstocken.
Situationen ser efter dessa åtgärder allt ljusare ut.
Efter omvärdering av offertstock så har den återigen fyllts på och en del affärer blev klara mot
slutet av 2008. Orderstocken - bekräftade affärer för 2009, uppgick vid årsskiftet till över två
miljoner kronor. Detta gör att inledningen på 2009 ser lovande ut.
Sedan sommaren 2008 har Biometron en ny och aktiv storägare genom Coach & Capital. De har
investerat knappt 2 miljoner under 2008 och kommer vid behov att stärka upp bolaget ytterligare
inom vissa ramar. Coach & Capital har dessutom tillsatt en coach för att stödja företagsledningen i
dess löpande arbete. Detta har fallit väl ut och dennes arbete har främst inriktats på säljutveckling.
Under hösten har Torbjörn Bergman, som började sin anställning i augusti 2008, utsetts till
ansvarig för försäljning och marknadsföring för Biometron. Genom bl a dennes försorg har vi också
lyckats göra en första affär i Danmark. Denna danska order är ett viktigt genombrott inte bara för
att det är en ny marknad utan även för att Danmark i likhet med många andra länder har hårda
regler kring recirkulerande luft. Affären är gjort med ett sjukhus i Randers på Jylland.
Åke Zetterberg
tf VD

Framtiden
Trots den allmänna oro som råder över hela världen ser styrelsen positivt på 2009. Med en bra
orderstock ökar möjligheterna att hela 2009 kan bli ett bra år. Bolaget kommer att fortsätta bearbeta
både den svenska och den danska marknaden. Produktionen i Västervik går för högtryck och under
första kvartalet har merparten av orderstocken från årsskiftet levererats och bl a har ytterligare en
produktionsresurs rekryterats.
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Allmänt om verksamheten
Biometron AB bildades 1999 och marknadsför en patenterad teknik som bygger på att kontrollera
luftens rörelser och på så sätt skydda människor och produkter från förorenad luft. Biometrons
unika teknik ger kunderna marknadens bästa skydd, maximal flexibilitet och mycket goda
möjligheter att väsentligt sänka kostnaderna för skyddsventilation.
Tekniken marknadsförs under benämningen systemBiometron.
Biometrons kunder återfinns bland sjukhus och laboratorier, samt företag med behov av att skydda
människor och produkter i arbete med renhetsteknik. Exempel på kunder är Rättsmedicinalverket,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Lunds Universitetssjukhus, JSB Blekingesjukhuset och
Sundsvalls Sjukhus.
Tekniken är varumärkesskyddad och patenterad i USA och Polen samt är på väg att patenteras
inom EU och i Japan.
Bolaget bedriver sin verksamhet i Västervik.

Omsättning och resultat
Omsättningen uppgick till 1 380 tkr (2 614 tkr) och utgjordes i huvudsak av försäljning av nya
anläggningar. Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till - 5 603 tkr (-4 294 tkr).
Bolaget har en latent skattefordran på 5 000 tkr. Styrelsen gör bedömningen att framtida
underskottsavdrag kommer att kunna utnyttjas inom föreskrivna tidsperioder.
Resultatet per aktie uppgick, efter redovisning av uppskjuten skattefordran, till -0,43 kronor
(-0,43 kronor).

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 369 tkr (-3 939 tkr). Under året har
nyemissioner inbringat netto 3 195 tkr (826 tkr), ytterligare 87 tkr inkom i början av januari 2009.
Bolagets likvida medel uppgick vid årsskiftet till 60 tkr (622 tkr). Kassalikviditeten uppgår till 22
% (109 %) exklusive outnyttjad checkkredit. Soliditeten uppgår till 31 % (46%).
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Flerårsjämförelse
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.
2008

2007

2006

2005

2004

tkr
tkr
tkr

1 380
-5 603
-5 901

2 614
-4 294
-4 408

1 159
-4 537
-4 667

549
-2 923
-3 117

328
-1 551
-1 769

Balanserade utgifter för
utvecklingsarbete
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar

tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

1 666
42
5 000
675
7 383

2 134
63
3 740
2 021
7 958

2 647
49
2 700
3 037
8 433

3 196
44

3 736
19

2 300
5 540

519
4 274

Eget kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

2 305
264
1 748
3 066
7 383

3 655
360
2 082
1 861
7 958

6 100
457
643
1 233
8 433

2 876
552
884
1 228
5 540

734
649
656
2 235
4 274

Nyckeltal
Kassalikviditet
Soliditet
Avkastning totalt kapital
Avkastning eget kapital
Skuldsättningsgrad
Räntetäckningsgrad
Antal anställda
Balansomslutning

%
%
%
%
%
ggr
st
tkr

22%
31%
-73%
-188%
209%
-18
5,0
7 383

109%
46%
-52%
-88%
108%
-33
5,0
7 958

246%
72%
-65%
-100%
16%
-34
3,0
8 433

187%
52%
-60%
-173%
63%
-15
1,5
5 540

23%
17%
-36%
-173%
394%
-7
1,0
4 274

Resultaträkningen i sammandrag (tkr)
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Balansräkning i sammandrag (tkr)
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Nyckeltalsdefinitioner
Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i förhållande till totalt genomsnittligt kapital
uttryckt i procent.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt eget kapital.
Kassalikviditet
Omsättningstillgångar (inklusive varulager, exklusive outnyttjad checkkredit) dividerade med
kortfristiga skulder.
Justerat eget kapital
Eget kapital plus 72% av obeskattade reserver.
Soliditet
Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen uttryckt i procent.
Skuldsättningsgrad
Skulder i förhållande till justerat eget kapital uttryckt i procent.
Räntetäckningsgrad
Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader.
Vinst per aktie
Årets resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Det gångna året har varit en besvikelse beträffande omsättning- och resultatutveckling.
Under andra kvartalet fick Bolaget dock ett ”kvitto” på sin tro på verksamheten genom att Coach &
Capital gick in som delägare i bolaget. Detta genom ett totalengagemang om cirka 4 mkr, varav
hälften redan är investerat i Bolaget samt en coach som är VD behjälplig på ett föredömligt sätt.
Detta resulterade också en del förändringar av styrelsen där tre nya ledamöter valdes in. VD valde i
samband med detta att säga upp sig. Den nya styrelsen fick som första arbetsuppgift inleda
rekryteringen av en VD.
Under hösten har också, som tidigare nämnts, organisationen förändrats en del. På försäljningssidan
innebar året en nystart. Efter sommaren sattes fokus på befintlig offertstock. Alla kunder i
offertstocken kontaktades och avslut gjordes på möjliga order. Detta innebar också att en del
offertkunder omvärderats.
Mot slutet av året ser orderingången riktigt bra ut och offertvolymen är stadigt på väg uppåt igen. I
slutet av året genomfördes ytterligare en riktad nyemission. Denna emission riktades till
Kopparberg Invest AB och omfattar knappt 1 mkr.
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Produktutveckling
Under året har bolaget inte bedrivit någon produktutveckling än sådan som faller under begreppet
löpande förbättringar eller kundanpassningar. Kostnaderna för detta är främst personalkostnader
och är svåra att särskilja från den löpande verksamheten. Aktiveringar i immateriella
anläggningstillgångar har skett med 54 (6) tkr under året.
Styrelsen bedömer att utvecklingen de närmaste åren i huvudsak kommer att handla om
anpassningar för de olika användningsområden som våra kunder representerar.

Miljöpåverkan
Bolaget bedriver ingen anmälningspliktig eller tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Med en stark orderingång från årsskiftet har 2009 inletts på ett bra sätt. Det är inte utan att det
märks en viss återhållsamhet på marknaden och ombyggnadsprojekt har en viss tendens att dra ut
på tiden. Styrelsen och ledningen ser dock ingen anledning till oro, utan tvärt om ganska positivt på
framtiden.
En följd av de stramare tiderna är att rekryteringen av en ny VD drar ut på tiden. Många duktiga
kandidater vågar ”inte ta steget” helt enkelt.

Styrelsens arbetsformer
Styrelsen har sedan ordinarie bolagsstämma haft 12 protokollförda möten.Under verksamhetsåret
har det bland annat behandlats frågor som rör strategi, finansiering, affärsplan, företrädesemission,
marknadsfrågor och budget.

Redovisningsprinciper
Biometron tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) som antagits av EU.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med RFR 2.2, Redovisning för juridiska personer. Enligt
rekommendationen skall juridiska personer, vars värdepapper är noterade på svensk börs eller
auktoriserad marknadsplats, utforma sina rapporter enligt IFRS/ISA med de undantag och tillägg
som anges i rekommendationen.
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Börsnotering
Biometrons aktie är sedan 20 december 2005 listad på AktieTorget. Aktiebeteckningen på
AktieTorget är BIO1 B. Alla aktier hos AktieTorget är VPC anslutna. Kursen vid listningen var 4
kronor.

Styrelse och revisor
Styrelse
Jan Nilstadius, ordförande, född 1958 och styrelseledamot sedan 2007
Aktieinnehav: 62 000 B-aktier (inkl egna bolag):
Styrelseledamot i
Linear AB (publ)
Investment AB Petaligus
Ordförande/ledamot i:
Proxy Sweden AB

Stefan Winberg, ledamot, född 1953 och styrelseledamot sedan 2007
Aktieinnehav: 80 000 B-aktier (inkl egna bolag)
Styrelseledamot i
Phasein AB

Börje Bengtsson, ledamot, född 1947 och styrelseledamot sedan maj 2008
Aktieinnehav: 100.000 B-aktier
Styrelseledamot i:
Amplico Kapital
Mattssongruppen
KVD-Kvarndammen
Ordförande i:
C-RAD
Ninetech
Aqurat Fondkommission
Competens
Rösholmen Invest

Ibrahim Gnem, ledamot, född 1961 och styrelseledamot sedan maj 2008
Inget aktieinnehav
Styrelseledamot i:
PIBF
Företagarna
Affärssystem
Yes Group
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Fredrik Ramén, ledamot, född 1961 och styrelseledamot sedan maj 2008
Inget aktieinnehav
Styrelseledamot i:
Lekab Communication Systems AB
Solna Asia Growth Investors AB
Stockholm Bakel AB

Åke Zetterberg, Extern VD, född 1941 och vd sedan oktober 2008
Aktieinnehav: 222 000 B-aktier (inkl egna bolag)
Styrelseledamot i
Kopparberg Invest AB (publ)
Swede Resources AB
A Zetterberg Konsult i västervik AB
Linear AB (publ)

Revisor
Clas Tegidius
Född 1966
Auktoriserad revisor FAR
Ernst & Young

Förslag till behandling av förlust
Förslag till behandling av bolagets förlust:
Till årsstämmans förfogande står
balanserad förlust
årets förlust
Ansamlad förlust att behandla

-2 809 019
-4 544 776
kronor

-7 353 795

Styrelsen föreslår att:
i ny räkning överförs
Summa

-7 353 795
kronor

-7 353 795
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2008

2007

1 380 022
-

2 613 617
47 098

1 380 022

2 660 715

-673 410
-2 454 422
-3 311 917

-853 605
-2 098 393
-3 473 914

-543 335

-529 092

Summa rörelsens kostnader

-6 983 084

-6 955 004

Rörelseresultat

-5 603 062

-4 294 289

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

9 286
-307 096

17 291
-131 177

Summa resultat från finansiella poster

-297 810

-113 886

-5 900 872

-4 408 175

1 356 095

1 136 095

Årets förlust

-4 544 777

-3 272 080

Resultat/aktie

-

-1

10 684 520

7 609 178

Resultaträkning

Not

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

2, 3, 4
5
6, 7

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

Genomsnittligt antal aktier

8
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Not

2008-12-31

2007-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade kostnader för utveckling och patent

6

1 665 606

2 134 288

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

9
7

41 916

63 060

41 916

63 060

5 000 000

3 740 000

6 707 522

5 937 348

413 632
-

345 572
250 000

413 632

595 572

133 636
68 218

657 104
88 434
58 428

201 854

803 966

59 798

621 583

675 284

2 021 121

7 382 806

7 958 469

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjutna skattefordringar

10

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Färdiga varor och handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

11
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2008-12-31

2007-12-31

1 109 750
817 050
7 732 215

750 000
826 402
7 732 215

9 659 015

9 308 617

-2 809 019
-4 544 776

-2 381 937
-3 272 081

-7 353 795

-5 654 018

2 305 220

3 654 599

264 262

360 357

264 262

360 357

1 747 956

2 082 277

Summa långfristiga skulder

1 747 956

2 082 277

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Checkräkningskredit
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

362 624
324 975
325 131
844 153
171 899
1 036 586

254 032
422 509
196 363
988 332

Summa kortfristiga skulder

3 065 368

1 861 236

Summa eget kapital och skulder

7 382 806

7 958 469

Balansräkning

Not

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (12 703 034 aktier/8 666 007 aktier)
Pågående nyemission
Reservfond

Ansamlad förlust
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättning för skatter

12

Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

13

11
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2008-12-31

2007-12-31

Företagsinteckningar
Pantsatta tillgodohavanden

3 425 000
59 698

2 545 000
51 387

Summa

3 484 698

2 596 387

Inga

Inga

Balansräkning

Not

Ställda säkerheter
Panter och därmed jämförliga säkerheter som har
ställts för egna skulder och för förpliktelser som
redovisats som avsättningar

Ansvarsförbindelser
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Förändringar i eget kapital

Eget kapital 2007-01-01
Nyemission med överkurs
Avsättning till fria reserver
Emissionskostnader
Årets förlust

Aktiekapital
1 638 088

Pågående
nyemission
5 095 438

Reservfond
7 732 215

Fritt eget
kapital
-8 365 463

-888 088

927 937
-5 095 438
-101 535

-

5 983 526

Summa eget
kapital
6 100 278

-3 272 081

927 937
-101 535
-3 272 081

Eget kapital 2007-12-31

750 000

826 402

7 732 215

-5 654 018

3 654 599

Ökning av aktiekapital
Nyemission med överkurs
Avsättning till fria reserver
-Emissionskostnader
Årets förlust

359 750
-

-359 750
3 228 847
-2 844 999
-33 450

-

2 844 999
-4 544 776

3 228 847
-33 450
-4 544 776

-7 353 795

2 305 220

Eget kapital 2008-12-31

1 109 750

817 050

Aktiekapitalet består av 177 600 st A-aktier och 12 525 434 st B-aktier.

7 732 215
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2008

2007

-5 603 062

-4 294 290

543 335

529 092

-5 059 727

-3 765 198

-297 809

-113 886

-5 357 536

-3 879 084

181 940
657 104
-54 992
-97 378
1 301 510

-240 044
-473 735
26 216
84 436
543 377

-3 369 352

-3 938 834

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella/immateriella anläggningstillgångar

-53 509

-29 813

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-53 509

-29 813

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Nyupptagna lån
Amortering av långfristiga lån

3 195 397
-334 321

826 401
1 702 697
-263 440

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

2 861 076

2 265 658

-561 785
621 583

-1 702 989
2 324 572

59 798

621 583

Kassaflödesanalys
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar

Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Ökning/minskning varulager
Ökning/minskning kundfordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning leverantörsskulder
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Noter
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Överensstämmelse med normgivning och lag
Denna årsredovisning är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2.2, Redovisning
för juridiska personer.
Enligt rekommendationen skall juridiska personer, vars värdepapper är noterade på svensk börs
eller auktoriserad marknadsplats, utforma sina finansiella rapporter enligt IFRS/IAS med undantag
och tillägg som anges i nämnda rekommendation.
De undantag som tillämpas är:
*IAS 1: Utformning av finansiella rapporter: Bolaget följer årsredovisningslagens
uppställningsformer.
Styrelsen har den 27 april 2009 godkänt denna årsredovisning för offentliggörande.
Ägarförhållanden
Bolaget ägdes på bokslutsdagen enligt följande:

Kopparberg Invest AB, org nr 556625-5153
Coach & Capital AB, 556723-1880
Övriga

Ägarandel %
24,6
22,0
53,4

Rösträtt %
21,9
19,6
58,5

Grund för rapporternas lämnande
Tillgångar och skulder värderas till historiska anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Fordringar och skulder i utländs valuta finns ej. Att upprätta rapporter i enlighet med IFRS kräver
att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar
tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen i resultat och
balansräkningarna. De balansposter vars värdering väsentligt påverkas av företagsledningens
bedömningar och uppskattningar är Balanserade kostnader för utveckling och patent samt
Uppskjuten skattefordran. Ytterligare information kring dessa lämnas i not 5 och not 9 samt under
redogörelse för avskrivningsprinciper avseende balanserade utgifter och inkomstskatter avseende
den uppskjutna skattefordran vars värdering omprövas årligen.
Intäktsredovisning
Intäkter vid försäljning av varor redovisas i den period varan levereras.
Rapportering av segment
Biometron utvecklar, producerar och marknadsför system för renare arbetsmiljö. Tillverkning av
produkterna sker i Sverige och kunderna är svenska företag och institutioner. Bolaget
tillhandahåller även service och försäljning av reservdelar till befintliga anläggningar, så kallad
eftermarknad. Eftermarknaden är beroende av sålda anläggningar. Biometron anser sig därför vara
ett enproduktsföretag. Affärsrisken är produktrelaterad och bolagets primära segment utgörs av en
rörelsegren. Den sekundära segmentindelningen utgörs av de geografiska marknader som bolaget
verkar på. Biometrons försäljning har hittills endast omfattat kunder i Sverige varför bolaget endast
har en geografisk marknad.
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Immateriella och materiella tillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för
ackumulerade avskrivningar.
Avskrivning enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden , verkställda uppskrivningar
och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Avskrivningar på
immateriella anläggningstillgångar skall enligt Årsredovisningslagen i normalfallet inte överstiga 5
år. Styrelsen i Biometron AB har sedan 2001 tillämpat en avskrivningstid på 10 år. Posten
immateriella anläggningstillgångar avser patent och nedlagda kostnader för system Biometron.
Patentets nyttjandeperiod sträcker sig fram till 2019 varför styrelsen bedömer att en 10 årig
avskrivningstid är rimlig.
En uppskrivning av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och patent gjordes år 2000 med
3.431.967 kronor.
Avskrivningar görs med följande procentsats:
Immaterella anläggningstillgångar
Balanserade kostnader för utveckling och patent

10 %

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

20 %
20 %

Lånekostnader
Samtliga lånekostnader redovisas som kostnader i den period till vilken de hänför sig.
Inkomstskatter
Aktuell skatt avser den skatt som beräknas på skattemässiga överskott. Uppskjuten skatt avser skatt
som beräknas dels på obeskattade reserver, dels på skattemässiga underskott. Uppskjuten
skattefordran beräknas på skattemässiga underskott och redovisas under långfristiga fordringar i
balansräkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas i den omfattning det är troligt att framtida
skattemässiga överskott kommer finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan
utnyttjas. Uppskjuten skatteskuld beräknas på temporära skillnader och redovisas under
avsättningar i balansräkningen.
Varulager
Varulagret är upptagit till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt den s.k. först-in först-ut principen
respektive verkligt värde. Inkuransrisker har därvid beaktats
Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar
Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar värderas till det belopp varmed de beräknas
inflyta.
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Kassa- och banktillgodohavanden
Kassa- och banktillgodohavanden värderas till nominellt belopp.
Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel,
kundfordringar och övriga fordringar (finansiella tillgångar). På skuldsidan återfinns
leverantörsskulder och låneskulder (finansiella skulder).
En finansiell tillgång eller en finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part till
instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har
skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala,
även om faktura ännu inte mottagits.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheter i avtalet realiseras, förfaller eller
bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av finansiell tillgång. En finansiell
skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks.
Detsamma gäller för del av finansiell skuld.
Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då
bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången.
Bolaget klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande kategorier: Finansiell tillgång
eller skuld värderad till verkligt värde över resultaträkningen. Kundfordringar och lånefordringar,
Finansiella tillgångar som kan säljas samt Andra finansiella skulder.
Finansiell tillgång eller skuld värderad till verkligt värde över resultaträkningen
Tillgångar och skulder i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar
redovisade i resultaträkningen. Likvida medel tillhör denna kategori. Bolaget har inga likvida
medel i utländsk valuta.
Kundfordringar och lånefordringar
Tillgångar i denna kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde. Redovisat värde
överensstämmer med verkligt värde.
Finansiella tillgångar som kan säljas
Tillgångar i denna kategori väderas till verkligt värde varvid nedskrivningar redovisas i
resultaträkningen. Bolaget har inte haft några tillgångar i denna kategori under året.
Andra finansiella skulder
Skulder i denna kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde. Bolagets låneskulder och
leverantörsskulder tillhör denna kategori. Redovisat värde överensstämmer med verkligt värde.
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Policy för riskhantering
Det övergripande målet för den finansiella riskhanteringen är att minimera riskerna för negativ
påverkan på bolagets resultat. Härav följer att bolagets finansiella investeringar skall ske med låg
riskprofil. Nedan beskrivs bolagets bedömda riskexponering med åtföljd riskhantering.
Valutarisker
Bolaget har hittills haft en obetydlig riskexponering avseende köp från utlandet. Valutahandel utan
underliggande affärshändelse, valutalån, valutaterminer eller andra typer av finansiella affärer är
inte förenligt med bolagets affärspolicy.
Ränterisker
Bolagets ränterisker avser finansiering hos kreditinstitut. Bolagets räntebärande skulder består av
en beviljad chekräkningskredit om 1 000 000 kronor och lån som uppgår till 2 110 580 kronor.
Bolagets ränterisk bedöms som begränsad.
Prisrisker
Bolagets produkter prissätts individuellt i förhållande till utförande och utrustning. Några fasta
prisavtal finns ej
Kreditrisker
Bolagets kreditrisker är främst knutna till kundfordringar. Enligt bolagets kreditpolicy skall
kreditprövning via externt kreditupplysningsföretag alltid ske för nya och okända kunder vid
försäljning över visst belopp.
Likviditetsrisker
Bolaget befinner sig i en uppbyggnadsfas. Eventuell överlikviditet placeras normalt på bankkonto.
Bolagets behov av ökad likviditet har hittills hanterats genom tillförsel av ägarkapital. Tillfälliga
behov av ökad likviditet hanteras normalt via checkräkningskredit i bank.
Kassaflödesrisker
Några specifika kassaflödesrisker vilka inte sammanhänger med övriga risker enligt ovan bedöms
inte finnas i bolaget.
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Ersättning till revisorerna
2008

2007

Revision
Grant Thornton AB
Ernst & Young

80 449
40 000

82 258
-

Andra uppdrag än revisionsuppdraget
Grant Thornton AB
Ernst & Young

17 550
10 000

24 134
-

147 999

106 392

Summa

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets revisor att
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförande av sådana arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

Not 3

Leasingkostnader

Under året har företagets leasingavgifter uppgått till 181 751 (120 295) kr. Företagets leasingavtal
omfattar fordon och kontorselektronik. Dessa betraktas som operationella leasingavtal och
kostnadsförs i sin helhet.

Not 4

Transaktioner med närstående
2008

2007

1 530
-

21
-

Kundfordringar
Inga fordringar på närstående
Leverantörsskulder
Kopparberg Invest AB (publ)
Åke Zetterberg konsult i Västervik AB
Sålda tjänster till
Inga sålda tjänster till närstående
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Kopparberg Invest AB (publ)
Åke Zetterberg konsult i Västervik AB
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2008

2007

53 499
68 610

43 465
-

Följande närstående transaktioner finns: Kopparberg Invest AB (publ). Åke Zetterberg konsult i
Västervik AB som ägs av Åke Zetterberg, extern VD.
Inköp från närstående har skett till marknadsmässiga villkor.

Not 5

Personal
2008

2007

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

2,0
3,0

2,0
3,0

Totalt

5,0

5,0

883 604
123 669

894 844
616 367

1 007 273

1 511 211

1 310 861
136 704

1 186 070
205 102

2 454 838

2 902 383

850 992

843 805

3 305 830

3 746 188

46 740

-

Löner, ersättningar, sociala avgifter och
pensionskostnader
Styrelsen och VD:
Löner och ersättningar
Pensionskostnader

Övriga anställda:
Löner och ersättningar
Pensionskostnader

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Totalt
Arvode för inhyrd VD har utgått med

Principer
Till styrelse utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Ersättning till VD utgjordes av grundlön,
rörlig ersättning, övriga förmåner, pension mm. VD uppbar ett löneutrymme för 2008 av 900 000
kronor samt därutöver fri bil. För tillförordnad VD gäller en ömsesidig uppsägningstid på två
veckor.
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2008

2007

5
1
-

4
1
-

Sjukfrånvaro
Bolaget har vid utgången av 2008 endast 5 anställda varför dessa uppgifter inte lämnas.

Not 6

Balanserade kostnader för utveckling och patent
2008-12-31

2007-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Årets aktiverade utgifter

1 763 184
53 509

1 757 134
6 050

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 816 693

1 763 184

-915 880
-178 994

-740 167
-175 713

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 094 874

-915 880

Ingående uppskrivning
Ingående avskrivningar uppskrivet belopp
Årets avskrivningar uppskrivet belopp

3 431 967
-2 144 983
-343 197

3 431 967
-1 801 780
-343 203

943 787

1 286 984

1 665 606

2 134 288

2008-12-31

2007-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
-Inköp

114 715

90 952

-

23 763

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

114 715

114 715

Ingående avskrivningar

-51 655

-41 479

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade uppskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Not 7

Inventarier, verktyg och installationer
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2008-12-31

2007-12-31

Årets förändringar
-Avskrivningar

-21 144

-10 176

Utgående ackumulerade avskrivningar

-72 799

-51 655

41 916

63 060

2008-12-31

2007-12-31

-5 900 871

-4 408 175

Skatt 26,3% (28 %)
Skatteeffekt av ej avdragsgill avskrivning
Skatteeffekt av ej kostnadsförda emissionskostnader
Övriga ej avdragsgilla kostnader
Redovisad upplösning av uppskjuten skatteskuld
Redovisad skattefordran avseende underskottsavdrag

1 551 929
-96 095
9 366
-9 081
96 095
-196 119

1 234 289
-96 095
28 430
-178 866
96 095
52 242

Årets bokförda skatteintäkt

1 356 095

1 136 095

2008-12-31

2007-12-31

51 578
-25 901

51 578
-

25 677

51 578

Ingående avskrivningar
Årets förändringar
-Utrangeringar

-51 578

-51 578

25 901

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

-25 677

-51 578

0

0

Utgående restvärde enligt plan

Not 8

Skatt på årets resultat

Resultat före skatt

Not 9

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärden
-Utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående restvärde enligt plan
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Uppskjutna skattefordringar
2008-12-31

2007-12-31

Uppskjutna skattefordringar som beräknas utnyttjas efter
mer än 12 månader

5 000 000

3 740 000

Summa

5 000 000

3 740 000

Uppskjuten skattefordran utgör 26 % av underskottsavdrag om 19 314 834 kronor. Kvittning av
uppskjuten skattefordran och skatteskuld sker ej. Skattefodran bedöms av styrelsen kunna utnyttjas
inom 2 -4 år.

Not 11

Checkräkningskredit

Beviljat checkräkningskredit uppgår till
Outnyttjad checkräkningskredit uppgår till

Not 12

2008-12-31

2007-12-31

1 000 000
155 847

1 000 000
1 000 000

2008-12-31

2007-12-31

264 262

360 357

Avsättning för skatter

Uppskjuten skatteskuld

Avsättningen avser skuld för uppskjuten skatteskuld på uppskrivning av patent.

Biometron AB (Publ)
556575-2960

Not 13

24(24)

Övriga skulder till kreditinstitut
2008-12-31

2007-12-31

Långfristiga skulder
Amortering inom 1-5 år
Amortering efter 5 år

1 185 544
562 412

1 129 580
952 697

Summa

1 747 956

2 082 277

Säkerhet för angivna balansposter i balansräkningen
Skuld till kreditinstitut
Företagsinteckningar

3 425 000

2 545 000

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2009-05-19 för fastställelse.

Västervik 2009-__________

Jan Nilstadius
Ordförande

Stefan Winberg

Börje Bengtsson

Ibrahim Gnem

Fredrik Ramén

Åke Zetterberg
tf VD

Vår revisionsberättelse har lämnats 2009-__________.
Ernst & Young

Clas Tegidius
Auktoriserad revisor
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Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.
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Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser
föregående år.
Undertecknad styrelseledamot/VD i Biometron AB (Publ) intygar, dels att denna kopia av
årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och
balansräkningen fastställts på årsstämma den 2009-05-19.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag beträffande den uppkomna
förlusten.
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