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Styrelsen och verkstallande direkt6éren for BIOfrigas Sweden AB, medsite i Géteborg, far harmed avge

arsredovisning for rakenskapsaret 2019-01-01 — 2019-12-31.

Forvaltningsberattelse

Information om verksamheten

Bolaget utvecklar, bygger och saljer en egenutvecklad unik metod fér uppgradering och forvatskning av

biogas. Under 2019 hararbetet medatt verifiera de olika delprocessernaavslutats och slutverifiering av

processen som helhet kommeratt ske under 2020. Vidare kommerfOrsta installationen ute pa ett

lantbruk att pabdrjas.

Underslutet av 2019 éverlaémnades Biogasmarknadsutredningensitt betaénkandetll

Infrastrukturdepartementet somféreslar atgdrder som gynnarBiofrigastillténkta kundgruppavlantbruk.

Vasentliga handelser under rikenskapsaret

Den 20 mars 2019 fattades beslut vid bolagsstimmaatt notera bolagets aktier pa Spotlight Stock Market

inomen period pa 12 manadersamt att genomféra en nyemission.
En nyemission genomfoérdes undervaren 2019 somtillforde bolaget 2,6 MKR.

Enlantbrukare iHABObeviljades bidrag fran Energigas Sverige pa 6,4 MKRforatt kopa en

pilotanlaggning fran bolaget. Lantbrukarenska sjalv svara f6r cirka halva beloppet.

Processens mest kritiska del, avskiljning av CO2, verifierades ytterligare da innehallet av CO2 uppmattes

till under SO ppm.

Pilotanliggningeni Boras forvarvades av Boras Energi i augusti for 500 TKR plus moms. K6pet

finansierades avlan fran ALMI om 500 TKR

Vasentliga handelserefter rakenskapsarets slut

Vidstyrelseméte den 17 januari 2020 beslutade styrelsenatt utse Jonas Stalhandske till VD f6r bolaget.

1 februari 2020 utsagas Annika Skéldbergtill CFO for bolaget

Underfebruari 2020 har bolaget upptagit ett brygglan om 5 MSEK somvid kommandenotering kommer

att konverterastill aktier. Till brygglanetar kopplat tekningsférbindelser om ytterligare 5 MSEK.

Vasentliga risker och osakerhetsfaktorer

Risken i bolagets verksamhetar hinférlig till forseningar i det tekniska utvecklingsarbetetgallande

fardigstallandet av processtesterna.

Flerarséversikt (Tkr) 2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsattning 0 0 223 603 38

Roérelsemarginal (%) 0,0 0,0 -1 039.4 -399,3 -6 436,4

Balansomslutning 5 008 3811 3 804 5 601 5 843

Avkastning patotalt kap. (“%) -42,4 -72,2 -60,9 -43,0 -42,1

Avkastning pa eget kap. (%) -95,9 -153,8 -128,4 -70,2 -99,4

Soliditet (%) 44,3 46,9 49,1 63,5 44,3
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Forandring av eget kapital

Aktie-

kapital

Beloppvid arets ingang 664 950

Nyemission 715 938

Disposition enligt beslut
av arets arsstamma:

Fond for

utvecklingsutgifter

Arets resultat
Beloppvid arets utgang 1 380 888

Bundet

eget kapitel

2 746 263

671 761

3 418 024

Forslagtill behandling av ansamladforlust

Styrelsen foreslar att den ansamlade forlusten (kronor):

balanserad vinst

fond for utvecklingsutgifter

arets forlust

behandlas sa att

iny rakning 6verféres

Balanserat Arets

resultat resultat

1 128 066 -2 751 097

1 840 101

-2 751 097 2 751 097

-671 761

-2 126 990

-454 691 -2 126 990

217070

-671 761

-2 126 990

-2 581 681

-2 581 681

2(11)

Totalt

1 788 182

2 556 039

0

-2 126 990

2 217 231

Foretagets resultat och stallning i 6vrigt framgar av efterfoljande resultat- och balansrakning med

tillaggsupplysningar.



BlOfrigas Sweden AB
Org.nr 556902-288 1

Resultatrakning

Aktiverat arbete fér egen rakning

Roérelsens kostnader

Ravaror och férndédenheter

Ovriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och

immateriella anlaggningstillgangar

Rorelseresultat

Resultat fran finansiella poster

Rantekostnaderoch liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Resultat fore skatt

Arets resultat

Not 2019-01-01

-2019-12-31

O
o

-247 445
-1 164 432
-595 724

-47 859

-2 055 460

-2 055 460

-71 530

-2 126 990

-2 126 990

-2 126 990

3 (11)

2018-01-01

-2018-12-31

242 840

242 840

-272 667

-716 032

-1 935 915

-2 820

-2 927 434

-2 684 594

-66 503

-2 751 097

-2 751 097

-2 751 097



BlOfrigas Sweden AB
Org.nr 556902-2881

Balansrakning

TILLGANGAR

Anlaggningstillgangar

Immateriella anlaggningstillgangar

Pagaende utvecklingsarbeten och férskott avseende

immateriella anlaggningstillgangar

Materiella anliggningstillgangar

Maskinerochandratekniska anlaggningar

Inventarier, verktyg ochinstallationer

Summaanlaggningstillgangar

2
Omsattningstillgangar

Kortfristiga fordringar

Ovriga fordringar

Forutbetalda kostnader och upplupna intakter

Kassa och bank

Summa omsattningstillgangar

SUMMA TILLGANGAR

Not

a

2019-12-31

3 418 024

634 343

0

634 343

4 052 367

145 001

17 752

162 753

793 115

955 868

5 008 235

4(11)

2018-12-31

2 746 263

0

2 016

2016

2 748 279

248 038

12 820

260 858

802 309

1 063 167

3 811 446
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Balansrakning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktickapital

Fondf6r utvecklingsutgifter

Fritt eget kapital

Overkursfond

Balanseradvinst eller forlust

Arets resultat

Summaeget Kapital

Langfristiga skulder

Ovriga skulder

Kortfristiga skulder

Leverantérsskulder

Ovriga skulder

Upplupna kostnaderoch férutbetalda intakter

Summakortfristiga skulder

SUMMAEGET KAPITAL OCH SKULDER

Not 2019-12-31

1 380 888

3 418 024

4 798 912

11 462 546

-11 917 237

-2 126 990

-2 581 681

2 217 231

1 539 581

513 362

59 054

679 007

1 251 423

5 008 235

5 (11)

2018-12-31

664 950

2 746 263

3 411 213

10 370 450

-9 242 384

-2 751 097

-1 623 031

1 788 182

1 098 404

708 131

171 109

45 620

924 860

3 811 446
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Noter
Redovisnings- och varderingsprinciper

Allmanna upplysningar
Arsredovisningenar upprattadi enlighet med arsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Arsredovisning

| | oS 5 5S 5

och koncernredovisning (K3).

°
Ovrigatillgangar och skulder har upptagits till anskaffningsvarden dar inget annat anges.

oe 5 oS S oS

Intaktsredovisning
Intékten redovisastill verkligt virde av vad féretaget fatt eller kommeratt fa. Det innebaratt foretaget
redovisarintakten till nominellt varde (fakturabelopp) omforetagetfarersattning 1 likvida medel.

Avdrag goérs for lamnade rabatter.

Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter for uppdragtill fast pris redovisas somintakt nar arbetet ar

vasentligen fullgjort (fardigstallandemetoden).

Immateriella tillgangar
Féretaget redovisar internt upparbetade immateriella anlaggningstillgangarenligt aktiveringsmodellen.

Samtliga utgifter som uppkommerunderforskningsfasen ska kostnadsf6ras nar de uppkommer och

samtliga utgifter som uppkommerunderutvecklingsfasen ska aktiveras under forutsattning att

a) Det ar tekniskt mojligt for foretaget att fardigstalla den immateriella anlaggningstillgangen sa att den

kan anvandas eller saljas.

b) Féretagets avsikt ar att fardigstalla den immateriella anlaggningstillgangen och att anvanda eller salja

den.

c) Foretaget har forutsattningar att anvanda eller salja den immateriella anlaggningstillgangen.

d) Det ar sannolikt att den immateriella anlaggningstillgangen kommeratt generera framtida

ekonomiska fordelar.

e) Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser for att fullfolja

utvecklingen och for att anvanda eller salja den immateriella anlaggningstillgangen.

f) Foretaget kan pa etttillfdrlitligt satt berakna de utgifter som ar hanforliga till den immateriella

anlaggningstillgangen under dess utveckling

| samband medvarje kvartal gors en beddmning att villkoren ovan fortfarande ar relevanta genom

oversyn av affarsplan, prognosochlikviditet.
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Anlaggningstillgangar

Immateriella och materiella anlaggningstillgangar redovisastill anskaffningsvarde minskat med

ackumulerade avskrivningarenligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivningar sker linjart under fem ar.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsattning

Rorelsens huvudintikter, fakturerade kostnader, sidointakter samt intaktskorrigeringar.

Ro6relsemarginal (%)

RGrelseresultat 1 procent av omsattningen.

Balansomslutning

Foretagets samlade tillgangar.

Avkastning pa totalt kap. (%)

Rérelseresultat plus finansiella intékter i procent av balansomslutningen.

Avkastning pa eget kap. (%)

Arets resultat i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag for

uppskjuten skatt).

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver medavdrag for uppskjuten skatt) 1 procent av

balansomslutning.
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Not 1 Vasentliga handelserefter rakenskapsarets slut

Vid styrelseméte den 17 januari 2020 beslutadestyrelsenatt utse Jonas Stalhandske till VD for bolaget.

I februari 2020 utsagas Annika Skéldberg till CFO fér bolaget

Underfebruari 2020 har bolaget upptagit ett brygglan om 5 MSEK som vid kommandenotering kommer

att konverterastill aktier. Till brygglanetar kopplat tekningsférbindelser omytterligare 5 MSEK.

Not 2 Stallda sakerheter

2019-12-31 2018-12-31

Foretagsinteckning | 000 000 500 000

1 000 000 500 000

Beloppet avsertva féretagsinteckningar avseendelan fran Almi F6retagspartner Vast AB pa 500.000 kr

styck ( fg ar en foretagsinteckning pa 500.000 kr)

Not 3 Anstallda och personalkostnader
2019-01-01 2018-01-01

-2019-12-31 -2018-12-31

Medelantalet anstallda

Kvinnor (0) 0

Man 0 e)

0 2

Loner och andra ersattningar

Styrelse och verkstallande direktor 460 000 1 015 600

Ovrigaanstallda 4 000 321 516

464 000 1 337 116

Sociala kostnader

Pensionskostnaderfér styrelse och verkstallande direktor 0 224 118

Ovriga sociala avgifter enligt lag och avtal 145 789 340 726

145 789 564 844

Totala loner, ersittningar, sociala kostnaderoch

pensionskostnader 609 789 1901 960
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Not 4 Immateriella anlaggningstillgangar

Posten avserutveckling av styrprogram.

9 (11)

UnderAret har det aktiverats eget arbete for 0 kr ( 242.840 kr ) samt externa inkdp for 671.761 kr

(441.037 kr)

2019-12-31

Ingaende anskaffningsvarden 2 746 263

Inkop 671 761

Utgdende ackumulerade anskaffningsvarden 3 418 024

Ingaende avskrivningar 0

Arets avskrivningar 0

Utgaende ackumulerade avskrivningar 0

Utgaende redovisat varde 3 418 024

2018-12-31

2 062 386

683 877

2 746 263

S
o

2 746 263

Deinternt upparbetade immateriella anlaggningstillgangarnaaktiveras och avskrivningar pabdrjas 1

samband medslutligt godkinnande avférsta salda enhetentill betalande kund. Avskrivningar skerlinyart

under femar.

Vi beraiknaratt den férsta enheten kommeratt siljas under hésten 2020 och avskrivning kommer

pab6rjas nar vi harfatt slutligt godkannande f6r den.

Not 5 Maskineroch andra tekniska anlaggningar

2019-12-31

Ingaende anskaffningsvarden 0

Inkép 680 186

Utgadende ackumulerade anskaffningsvarden 680 186

Ingaende avskrivningar 0

Arets avskrivningar -45 843

Utgdende ackumulerade avskrivningar -45 843

Uteaende redovisat varde 634 343

2018-12-31
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Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

Ingaende anskaffningsvarden

Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden

Ingaende avskrivningar

Arets avskrivningar

Utgaende ackumulerade ayskrivningar

Utgaende redovisat varde

Not 7 Disposition avvinsteller forlust

Foérslag till behandling av ansamlad forlust
Styrelsen foreslar att den ansamlade forlusten:

balanserad vinst

fondfor utvecklingsutgifter

arets forlust

behandlas sa att

iny rakning 6verfores

2019-12-31

14 100

14 100

-12 084

-2 016

-14 100

217070
-671 761

-2 126 990
-2 581 681

-2 581 681

1O(11)

2018-12-31

14 100

14 100

-9 264

-2 820

-12 084

2 016
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Not 8 Langfristiga skulder
2019-12-31

Foérfaller senare An ett Ar men inom fem arefter

balansdagen.

Vastra Gétalandsregionen 510 169

Almi Foretagspartner 911 764

1 421 933

Goteborg 2020-03-09

  

  

Martin finde

Ordf6rande

Soe Sun
Asa urman

 

:
Verkstallande direktor

Varrevisionsberattelse har lamnats 2020-03-09 iS

  
Deloitte AB

  

    Pernilla Rehnberg

Auktoriserad revisor

 

(1)

2018-12-31

510 169

470 588

980 757
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REVISIONSBERATTELSE

Till bolagsstammani Biofrigas Sweden AB (publ)
organisationsnummer556902-2881

Rapport om arsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfort en revision av arsredovisningen for

Biofrigas Sweden AB (publ) for rakenskapsaret 2019-01-

01--2019-12-31.

Enligt var uppfattning har &rsredovisningen upprattatsi

enlighet med &rsredovisningslagen och gereni alla

vdasentliga avseenden rattvisande bild av Biofrigas

SwedenAB(publ)s finansiella stallning per den 31

december 2019 och avdessfinansiella resultat for ret

enligt arsredovisningslagen. Forvaltningsberattelsen ar

forenlig med arsredovisningens évriga delar.

Vi tillstyrker darfér att bolagsstamman faststdller

resultatrakningen och balansradkningen.

Grundfor uttalanden

Vi har utfért revisionen enligt International Standards on

Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart

ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmarei
avsnittet Revisorns ansvar. Vi 4r oberoende i forhallande
till Biofrigas Sweden AB (publ) enligt god revisorssed i

Sverige och har i évrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar

enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar

tillrackliga och AndamAalsenliga som grund fér vara
uttalanden.

Styrelsens och verkstéllande direktérens ansvar

Det ar styrelsen och verkstdallande direkt6ren som har

ansvaretfor att rsredovisningen upprattas och att den

geren rattvisande bild enligt Arsredovisningslagen.

Styrelsen och verkstallande direkt6ren ansvarar aven for

den interna kontroll som de bedémer ar nédvandig for

att uppratta en arsredovisning som inte innehaller nagra
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa

oegentligheter eller pa fel.

Vid upprattandet av arsredovisningen ansvarar styrelsen

och verkstallande direktoren for bedémningen av

bolagets formaga att fortsatta verksamheten. De
upplyser, nar sa ar tillampligt, om férhallanden som kan

paverka formagan att fortsatta verksamhetenochatt
anvanda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om

fortsatt drift tillampas dock inte om styrelsen och

verkstdallande direktoren avser att likvidera bolaget,

upphora med verksamheteneller inte har nagot

realistiskt alternativ till att gora nagot av detta.

Revisorns ansvar

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om
huruvida &rsredovisningen som helhetinte innehaller

° a . . . o
nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa

oegentligheter eller pa fel, och att lamna en

revisionsberattelse som innehaller vara uttalanden.
Rimlig sakerhet ar en hég grad av sdkerhet, men ar

ingen garanti for att en revision som utf6rs enligt ISA

och god revisionssed i Sverige alltid kommeratt
upptacka en vasentlig felaktighet om en sadan finns.

Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter

eller fel och anses vara vasentliga om de enskilt eller

tillsammansrimligen kan forvantas paverka de

ekonomiska beslut som anvandare fattar med grund i

&rsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anvandervi

professionellt omd6éme och har en professionellt skeptisk

installning under hela revisionen. Dessutom:

e identifierar och bedémervi riskerna for vasentliga
felaktigheter i arsredovisningen, vare sig dessa beror

pa oegentlighetereller pa fel, utformar och utfér
granskningsatgarder bland annatutifran dessa risker
och inhaémtar revisionsbevis som 4r tillrackliga och

andaméalsenliga for att utgora en grund for vara
uttalanden. Risken fér att inte upptacka en vasentlig

felaktighettill féljd av oegentligheter ar hdgre an for

en vasentlig felaktighet som beror pa fel, eftersom

oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,

forfalskning, avsiktliga utelamnanden, felaktig

information eller 4sidosattande av intern kontroll.

e _skaffar vi oss en férstaelse av den del av bolagets

interna kontroll som har betydelsefér var revision

for att utforma granskningsatgarder som ar lampliga

med hansyntill omstandigheterna, men inte for att

uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

e utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper

som anvandsochrimligheten i styrelsens och
verkstallande direkt6rens uppskattningari

redovisningenochtillhérande upplysningar.

e  drar vi en slutsats om lampligheten i att styrelsen

och verkstallande direkt6ren anvander antagandet

om fortsatt drift vid upprattandet av
arsredovisningen. Vi drar ocks& en slutsats, med
grundi de inhamtade revisionsbevisen, om huruvida

detfinns nagon vasentlig osakerhetsfaktor som

avser sadana handelser eller forhallanden som kan
leda till betydande tvivel om bolagets férmaga att

fortsdtta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att

det finns en vasentlig osdkerhetsfaktor, maste vii

revisionsberattelsen fasta uppmarksamheten pa

upplysningarna i arsredovisningen om den vasentliga

osakerhetsfaktorn eller, om sadana upplysningar4r

otillrackliga, modifiera uttalandet om

arsredovisningen. Vara slutsatser baseras pa de
revisionsbevis som inhaémtas fram till datumet for

revisionsberattelsen. Dock kan framtida handelser

eller férhallanden gora att ett bolag inte langre kan

fortsdtta verksamheten.

e utvarderar vi den 6vergripande presentationen,

strukturen och innehallet i arsredovisningen,
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daribland upplysningarna, och om arsredovisningen

aterger de underliggande transaktionerna och

handelserna pa ett satt som ger en rattvisandebild.

Vi maste informera styrelsen om bland annat revisionens

planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten for

den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla

iakttagelser under revisionen, daribland de betydande

brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra forfattningar

Uttalanden

Utéver var revision av arsredovisningen har vi aven
utfdrt en revision av styrelsens och verkstdllande

direkt6rens férvaltning for Biofrigas Sweden AB (publ)
for rakenskapsaret 2019-01-01--2019-12-31 samt av

forslagettill dispositioner betraffande bolagets vinst eller

forlust.

Vi tillstyrker att bolagsstamman behandlar férlusten

enligt forslaget i forvaltningsberattelsen och beviljar

styrelsens ledaméter och verkstadllande direktéren

ansvarsfrihet for rakenskapsaret.

Grund foér uttalanden

Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Vart ansvar enligt denna beskrivs narmarei avsnittet

Revisorns ansvar. Vi ar oberoendei forhallande till

Biofrigas Sweden AB(publ) enligt god revisorssed i

Sverige och har i évrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar

enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar

tillrackliga och Andamalsenliga som grund for vara
uttalanden.

Styrelsens och verkstallande direktérens ansvar

Det ar styrelsen som har ansvaret for forslagettill

dispositioner betraffande bolagets vinst eller férlust. Vid

férslag till utdelning innefattar detta bland annat en
bedémning av om utdelningen ar férsvarlig med hansyn

till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning

och risker staller p& storleken av bolagets egna kapital,

konsolideringsbehov, likviditet och stdallning i 6vrigt.

Styrelsen ansvarar for bolagets organisation och

forvaltningen av bolagets angelagenheter. Detta

innefattar bland annat att fortlopande bedéma bolagets

ekonomiska situation och att tillse att bolagets

organisation ar utformad s@ att bokféringen,

medelsforvaltningen och bolagets ekonomiska

angelagenheteri 6vrigt kontrolleras pa ett betryggande

satt. Den verkstdllande direkt6ren ska skéta den
l6pande férvaltningen enligt styrelsensriktlinjer och

anvisningar och bland annat vidta de &tgarder som ar

nédvandiga fdr att bolagets bokféring ska fullgdérasi

6verensstammelse med lag ochfor att

medelsférvaltningen ska skétas pa ett betryggandesatt.

Revisorns ansvar

Vart mal betraffande revisionen av forvaltningen, och

darmed vart uttalande om ansvarsfrihet, ar att inhamta

revisionsbevis for att med en rimlig grad av sdkerhet

kunna bedéma om nagonstyrelseledamoteller

verkstallande direktéren i nagot vasentligt avseende:

e fdretagit nagon Atgard eller gjort sig skyldig till
nagon forsummelse som kan foéranleda

ersattningsskyldighet mot bolaget,eller

Biofrigas Sweden AB (publ)
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e pa nagot annat satt handlati strid med
aktiebolagslagen, arsredovisningslageneller

bolagsordningen.

Vart mal betraffande revisionen av forslagettill
dispositioner av bolagets vinst eller forlust, och darmed

vart uttalande om detta, ar att med rimlig grad av

sdkerhet bedéma om férslaget ar forenligt med

aktiebolagslagen.

Rimlig sakerhet ar en hég grad av sdkerhet, men ingen

garanti for att en revision som utfdrs enligt god

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka

atgardereller forsummelser som kan féranleda

ersattningsskyldighet mot bolaget,eller att ett forslag till

dispositioner av bolagets vinst eller forlust inte ar

forenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i

Sverige anvandervi professionellt omdéme och har en

professionellt skeptisk installning under hela revisionen.

Granskningenav férvaltningen och forslagettill

dispositioner av bolagets vinst eller forlust grundar sig

framst pa revisionen av rakenskaperna. Vilka

tillkommande granskningsatgarder som utférs baseras

pa var professionella bedémning med utgangspunkti
risk och vasentlighet. Det innebar att vi fokuserar

granskningen pa sadana atgarder, omraden och
forhallanden som ar vasentliga for verksamheten och

dar avsteg och évertradelser skulle ha sarskild betydelse

for bolagets situation. Vi gar igenom och prévar fattade

beslut, beslutsunderlag, vidtagna atgarder och andra

férhallanden som 4r relevanta for vart uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag for vart uttalande om

styrelsens férslagtill dispositioner betraffande bolagets

vinst eller forlust har vi granskat om forslaget ar

férenligt med aktiebolagslagen.
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