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Bonzun
Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé med 
visionen att tillgängliggöra evidensbaserad medicinsk 
information på ett lättförståeligt sätt till allmänheten 
genom smarta digitala verktyg. Bonzuns första tjänst, 
den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har 
hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina 
graviditeter. Nästa produkt att lanseras var Bonzun IVF, 
en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att 
minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas 
med en fertilitetsbehandling. En viktig del av Bonzun 
idag är det interaktiva digitala programmet Evolve 
som säljs till företag och organisationer i hela Sverige. 
Evolve bygger självledarskap och lär ut strategier 
för att hantera stress, programmet är utvecklat av 
forskare & psykologer på Karolinska Institutet med 
syftet att bibehålla en god arbetsmiljö och välmående 
medarbetare.

För mer information, vänligen besök: www.bonzun.com
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Oktober – december 2022

●Nettoomsättningen uppgick i koncernen till 452 (217) tkr och i 
moderbolaget till 399 (269) tkr. 

●EBIT-resultat uppgick i koncernen till -21 638 (-4 990) tkr och 
moderbolaget till -2 587 (-2 069) tkr. Resultatet i koncernen 
har under fjärde kvartalet belastats med en nedskrivning av 
goodwill med 16 000 tkr.

●Jämförelsestörande poster belastade EBIT-resultatet med  
0 (-812) tkr i såväl koncernen som moderbolaget.

●Resultatet efter skatt uppgick i koncernen till -24 976  
(-5 451) tkr i koncernen och moderbolaget till -58 113   
(-2 356) tkr. Resultatet i moderbolaget har belastats med  
en nedskrivning av aktier i dotterbolag med 55 000 tkr.

●Resultat per genomsnittligt antal aktier uppgick för 
koncernen till -0,95 kr (-0,01).

●Likvida medel uppgick vid periodens utgång i koncernen till 
369 tkr (611) och i moderbolaget till 327 (338) tkr. 

Januari – december 2022

●Nettoomsättningen uppgick i koncernen till 1 105 (508) och i 
moderbolaget till 1 215 (896) tkr.

●EBIT-resultat uppgick i koncernen till -33 647 (-9 173) tkr och 
moderbolaget till -9 501 (-8 451) tkr.

●Jämförelsestörande poster belastade EBITA-resultat i 
koncernen med -1 968 (-812) tkr och moderbolaget med  
-1 968 (-2 333) tkr.

●Resultat efter skatt uppgick i koncernen till -38 511 (-9 576) tkr 
och i moderbolaget till -66 333 (-9 172) tkr.

●Resultat per genomsnittligt antal aktier uppgick i koncernen 
till -1,46 (-0,02) kr.

●Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick i 
koncernen till -7 455 (-7 318) tkr. 

Väsentliga händelser  
under året

Bonzun AB (publ) Bokslutskommuniké  januari – december 2022
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Väsentliga händelser under 
oktober–december 2022  
●Bonzun ingår ett samarbetsavtal med Wordapp 
B.V., bolaget bakom webbsidan hairtransplantation.
com. Samarbetet innefattar bland annat utveckling 
av ett patientstöd för hårtransplantationer med 
marknadsföring mot den kinesiska marknaden samt 
i en förlängning även marknadsföring av Bonzun 
IVF appen. Bonzun erhåller 750 tkr i kontant 
förskott, samt motsvarande 2 mkr som är avsett 
för marknadsföring av IVF-appen i Wordapps 
kanaler. Vidare åtar sig Wordapp, att när appen är 
färdigställd, erlägga upp till 1 mkr i provision under 
2023 för hårtransplantationsappen och upp till  
8,25 mkr årligen i provision för IVF appen.

Trygghetsrådet och Bonzun AB skriver ett 
ramavtal i slutet av december som innebär att 
iKBT programmet Evolve erbjuds till personer i 
omställning samt även till Trygghetsrådets egna 
personal.

●Styrelsen för Bonzun AB beslutar i december att 
kalla till en extra bolagsstämma den 10 januari 2023 
för att besluta om en emission av högst 60 389 355 
units bestående av aktier och teckningsoptioner 
av serie TO2, med företrädesrätt för befintliga 
aktieägare. 

Väsentliga händelser under 
januari–september 2022 
●Bonzun tillfördes cirka 14,1 mkr före emissions- 
kostnader i en företrädesemission i januari 2022.

●Bonzun godkändes av Försäkringskassan den 
24 mars som anordnare av arbetsplatsinriktat 
rehabiliteringsstöd vilket möjliggör för Bonzun 
Evolves kunder att ansöka om bidrag för 50 procent 
av kostnaden för Bonzuns tjänster.

●Steg 2 av piloten med Trygghetsrådet påbörjades 
i första kvartalet 2022, bestående av att ett 
50-tal personer i omställning genomförde 
Evolve-programmet. Piloten, som inleddes under 
hösten 2021, ansågs lyckad och Trygghetsrådets 
ledningsgrupp rekommenderades att erbjuda 
Bonzun Evolve till fler personer i omställning.

●I maj lanseras en mobilanpassad version av iKBT- 
programmet Bonzun Evolve. Mobilanpassningen 
är en viktig förutsättning för Bonzuns mål om 
uppskalning av Evolve. Mobilanpassningen öppnar 
upp för fler företag då andelen företag med personal 
som har mobilen som sitt främsta arbetsverktyg ökar.
●
Befintliga kunder som erbjuder iKBT-programmet 
Bonzun evolve till sina medarbetare såsom 
exempelvis Handelshögskolan i Helsingfors 
(Hanken), IVL och Loomis utökade antalet 
programlicenser.
●
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) valde i slutet 
av andra kvartalet att utöka samarbetet med Bonzun 
och köpte 450 nya licenser av Bonzuns iKBT-tjänst 
Evolve.

●Bonzun valdes ut som ett förebildsföretag att 
presentera lösningar inom digital hälsa för de 
utmaningar vården möter i glesbygdsområden 
för Världshälsoorganisationen (World Health 
Organization).
 
●Bonzun inledde i maj ett samarbete med ett 
världens främsta nätverk inom fertilitet, Fertility  
Help Hub, med stor närvaro i Storbritannien och 
USA. 

●Nya funktioner för att främja mental hälsa 
hos IVF-patienter lanseras i Bonzun IVF och 
möjliggör ytterligare en intäktsström genom 
engångsbetalningar i appen.

●Lansering av tre nya språk i IVF-appen för att 
öka räckvidd; tyska, spanska och portugisiska 
introducerades (utöver de tidigare lanserade 
språken; engelska, svenska och kinesiska).
●
I juni inleddes förändringar i en övergripande 
marknads- och försäljningsstrategi för Bonzun 
IVF appen och i juli genomfördes de sista och 
stora förändringarna med flytt av applikationens 
betalväggar. Detta resulterade i en ökning av 
antalet prenumeranter med +39 procent under 
Q3 (total ökning +88 procent sen 1 juni) och 
intäktsnivån steg till samma värden som innan 
förändringsarbetet inleddes trots en sänkning av 
prenumerationskostnaden med -70 procent. 
● 
Intresset för Bonzun Evolve ökar efter sommaren 
och nya kunder såsom fastighetsbyråer och 
fotbollsklubbar köper in programmet till sina 
medarbetare. 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Väsentliga händelser efter  
årets utgång
●Bonzun ingår samarbeten med Essunga kommun 
och Jokkmokks kommun för Bonzun Evolve.

●Bonzun vinner anbud för ett EU-finansierat projekt 
i Landskrona där personal i 9 företag får tillgång till 
tjänsten Bonzun Evolve.

●Extra bolagsstämma genomförs den 10 januari  
med enhälligt beslut om ändring av bolags- 
ordningen, minskning av aktiekapitalet och 
genomförande av en företrädesemission samt  
en riktad emission av units. Teckningsperioden 
inleddes den 20 januari 2023 och pågick till och 
med den 3 februari 2023 och handelsperioden  
vad avser uniträtter inleddes den 20 januari 2023 
och pågick till och med den 31 januari 2023.

●Bonzun tillförs cirka 11,6 MSEK likvid genom 
företrädesemssionen före avdrag för emissions-
kostnader och kvittningar. Bonzuns vd Bonnie 
Roupé, genom Bonz Unlimited AB, tecknade  
5 564 010 units, motsvarande sammanlagt ca  
1,691 MSEK
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Bonzun IVF – verksamheten under året
Bonzun IVF är världens första personligt anpassade och kompletta  
IVF-app som guidar användaren genom sin unika fertilitetsresa. 
Appen har smarta verktyg och känslomässigt stöd för att öka 
chanserna att lyckas med ART-behandlingar; IVF, ICSI eller Frozen 
Embryo Transfer (FET). Appen har användare i 91 länder, erbjuder 
fem olika behandlingsalternativ och finns tillgänglig på sex språk: 
svenska, engelska, förenklad kinesiska, portugisiska, spanska och 
tyska. 

Väsentliga händelser under året
En av de viktigaste komponenterna för en global uppskalning av IVF-appen är lanseringen av fler språk med 
målet att öka tillgängligheten för IVF-patienter runt om i världen. I enlighet med den strategin lanserades 
under 2022 tre nya språk i IVF-appen; tyska, spanska och portugisiska (utöver de tidigare lanserade språken; 
engelska, svenska och kinesiska). 

●Nya funktioner och material för att främja mental hälsa hos IVF-patienter, baserat på Acceptance 
and Commitment Therapy (ACT), utvecklat av Bonzuns psykolog Anders Tengström lanseras. Det nya 
materialet ingår för betalande prenumeranter men finns även tillgängligt för icke-prenumeranter genom 
engångsbetalning i appen.

●Bonzun inledde i maj ett samarbete med ett världens främsta nätverk inom fertilitet, Fertility Help Hub, med 
stor närvaro i Storbritannien och USA. Samarbetet ledde till ökad kunskap och spridning av Bonzun IVF som 
är de största och viktigaste marknaderna för intäkter genom prenumeration.
●
I juni inleddes förändringar i den övergripande marknads- och försäljningsstrategin för Bonzun IVF och i juli 
genomfördes de sista och stora förändringarna med flytt av applikationens betalväggar. Detta har resulterat 
i en ökning av antalet prenumeranter med +68 procent sen 1 juni till årets slut och intäktsnivån steg till 
samma värden som innan förändringsarbetet inleddes trots en sänkning av prenumerationskostnaden med 
-70 procent. 

IVF, IMPROVED. 

91% 50,5%
Ökningen av antalet  
betalande prenumeranter 
under 2022 (jämfört med  
12,6 procent föregående år).

Konverteringsfrekvens från testversion 
till betalande prenumeration (jämfört 
med 42,15 procent föregående år).
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Bonzun evolve – verksamheten under året
iKBT-programmet Bonzun Evolve hjälper företag och deras 
anställda att utveckla och stärka sitt självledarskap och göra 
beteendeförändringar för att hantera stressiga situationer i 
arbetsmiljön. Programmet är evidensbaserat och utvecklat 
baserat på metoden Acceptance and Commitment Therapy (ACT). 
Programmet följer åtta sessioner med en struktur anpassad  
för att stimulera beteendeförändringar och minska stress.  
Bonzun Evolve är mobilanpassad och finns tillgänglig på två 
språk: svenska och engelska.

Väsentliga händelser under året
●Efter utvärdering och genomförande av piloter för rådgivare och kunder så tecknas i slutet av december 
2022 ett ramavtal mellan Trygghetsrådet (TRR) och Bonzun AB som innebär att självledarskaps- och anti-
stressprogrammet Evolve kommer att erbjudas till personer i omställning som kommer in till TRR. Samarbetet 
inleddes under 2021 och det slutgiltiga avtalet innebär en stor möjlighet för Bonzun att erbjuda Evolve till 
ett stort antal individer framåt då inflödet av nya kunder till TRR sker löpande.
●
Bonzun godkändes av Försäkringskassan den 24 mars som anordnare av arbetsplatsinriktat 
rehabiliteringsstöd vilket möjliggör för Bonzun evolves kunder att ansöka om bidrag för 50 procent av 
kostnaden för Bonzuns tjänster.
●
I maj lanserades en mobilanpassad version Bonzun Evolve. Mobilanpassningen har efterfrågats av flertal 
av Bonzuns kunder och mobilanpassningen är också en viktig förutsättning för Bonzuns långsiktiga mål om 
internationell uppskalning av iKBT-programmet. 
●
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) valde i slutet av andra kvartalet att utöka samarbetet med Bonzun  
och köpte 450 nya licenser av Bonzuns iKBT-tjänst Evolve.
. 
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”Bonzun evolve bygger på ACT 
(Acceptance and Commitment Therapy), 
en vidareutveckling av KBT (Kognitiv 
beteendeterapi). Programmet är baserat på 
den senaste forskningen kring stress och 
välmående.” 
Anders Tengström, Forskning & Utveckling på Bonzun AB 
Leg. psykolog och docent i psykologi, Karolinska Institutet.

FRISKVÅRD FÖR TANKEN
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2022 kommer att skrivas in i historieböckerna 
som ett turbulent år med krig i Europa, tvåsiffrig 
inflation och stor osäkerhet i omvärlden. 2022 var 
också Bonzuns första helår på börsen, efter att 
vi blev noterade på Nasdaq First North Growth 
Market i oktober 2021, och jag kan bara konstatera 
att det var ett intensivt år som krävde hög grad av 
anpassningsförmåga till de förändrade marknads-
förutsättningarna.

Under Q1 och Q2 fokuserade vi på förstärkt skalbar-
het med kontinuerliga förbättringar i Evolve-tjänsten 
och försäljningsprocessen, samt översättning till fler 
språk för Bonzun IVF som nu finns tillgänglig på sex 
språk, vilket var ett uttalat mål för 2022 som vi är 
stolta över att rott i hamn. Vår IVF-tjänst används nu 
av patienter i hela världen. 

Arbetet med att etablera en marknad för Bonzun 
Evolve, vår digitala KBT-tjänst som minskar stress 
och oro, intensifierades med ökat fokus på företag 
och organisationer som vill arbeta systematiskt och 
förebyggande mot långvarig stress hos personalen. 
Evolve säljs både direkt och via terapeuter och 
coacher, vilket gör att bolaget har möjlighet att 
snabbt skala upp verksamheten nu när Bonzun 
blivit godkänd av Försäkringskassan att genomföra 
stressrehabilitering. Evolves bevisade effekt att 
förebygga stress gör att vi ser en stor potential att 
sälja till företag som erbjuder Evolve till sin personal. 

Genom att göra stressmätning före och efter som ett 
pilotprojekt på en mindre avdelning och då påvisa 
effekten kan tjänsten sedan implementeras i större 
skala. 

I slutet av året fick bolaget ett kommersiellt genom-
brott. Efter två lyckade piloter på Trygghetsrådet så 
tecknade vi i december ett ramavtal som innefattar 
både Trygghetsrådets egna anställda och deras 
klienter. Det här är ett viktigt avtal och vi är väldigt 
glada över förtroendet från Trygghetsrådet som ger 
oss möjlighet att förbättra hälsan bland personer i 
omställning. Att plötsligt bli arbetslös är en situation 
där man ofta upplever hög stress och osäkerhet. Idag 
är omkring 35 000 företag och ca 1,1 miljoner tjäns-
temän anslutna till Trygghetsrådet. Omfattningen av 
ramavtalet beror på hur många individer som söker 
stöd i sin omställningsprocess hos Trygghetsrådet. 

Under 2023 förväntas ekonomin försvagas och inflö-
det av personer i behov av stöd hamna på ungefär 
2020 års nivå, då ca 23 000 tjänstemän sökte stöd 
hos Trygghetsrådet. Jag är övertygad om att Bonzun 
har goda förutsättningar för en fortsatt positiv 
utveckling med det här avtalet som grund.

Styrelsen beslutade att genomföra en nyemission 
under Q1 2023 för att stärka bolagets finansiella 
ställning och möjliggöra satsningar på försäljnings-
sidan. Ett viktigt strategiskt val för oss är att arbeta 

med Sveriges kommuner och jag hoppas vi ska kunna 
skriva avtal med ett antal svenska kommuner under 
2023. 

Tillväxt är Bonzuns fokus och vi har tidigare meddelat 
att vi siktar vi på att växa även genom förvärv. Under 
2022 analyserade vi marknaden för att identifiera 
uppköpskandidater som har potential att komplettera 
eller stärka vår befintliga verksamhet både vad gäller 
tjänster och organisation. Vi kommer att förstärka 
ledningsgruppen då Bonzun nu tar ett kliv in i nästa 
fas, uppskalning, och fortsätta att analysera poten-
tiella förvärvsmöjligheter. Vi planerar att genomföra 
ett eller flera förvärv under året om förutsättningarna 
är rätt. 

På flera sätt har förändringarna i omvärlden inneburit 
utmaningar för oss, men på många sätt även möjlig- 
heter. Framför allt kan vi se att tjänster som före-
bygger stress nu får en skjuts då många företag och 
myndigheter upplever ökad stress hos sin personal 
pga. turbulenta tider. Vårt mål är att Evolve ska vara 
en självklarhet att erbjuda alla medarbetare som mår 
dåligt av stress. 

Bonnie Roupé, verkställande direktör

Bonzun AB (publ) Bokslutskommuniké  januari – december 2022

VD ORD

Bonnie Roupé, vd på Bonzun,  
ger sin syn på företagets och  
marknadens utveckling 2022 
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Verksamheten under  
januari-december
På stämman den 20 maj omvaldes den sittande 
styrelsen bestående av följande personer:
Håkan Johansson, ordförande
Jacob Dalborg, ledamot
Josefine Bin Jung, ledamot

Den operativa ledningen i bolaget var följande:
Bonnie Roupé, vd
Jozefa Grönqvist, CFO
Anish Tamrakar, CTO
Emma Wichman, CMO
Josefin Svensson, COO

Finansiering samt kommentarer om kassaflödet
Bonzun genomförde i början av 2022 en företrädes-
emission som inbringade ca 14,1 före och ca 9,9 Mkr 
efter relaterade emissionskostnader och kvittningar. 
I samband med detta återbetaldes lån i koncernen 
på totalt 5,6 Mkr. Under andra, tredje och fjärde 
kvartalet har bolaget därutöver slutit låneavtal 
med styrelseledamoten Jacob Dalborg via bolag 
på totalt 3,1 Mkr. Därutöver har amorteringar gjorts 
med 0,2 Mkr avseende lån från Almi. Kassaflödet från 
finansieringsverksamheten visade, som framgår av 
kassflödesanalysen, ett netto på ca 9,1 Mkr.
Som framgår i denna kommuniké har bolaget efter 
räkenskapsårets utgång genomfört en till företräde-
semission, vilket inbringade 11,6 Mkr före avdrag för 
emissionskostnader och kvittningar.

Nedskrivningar
Bolaget har efter bedömning gjort betydande 
nedskrivningar i årsbokslutet, uppgående till 16,0 
Mkr avseende goodwill i koncernen och 55,0 Mkr 
avseende dotterbolagsaktier i moderbolaget. Vid 
tidpunkten för den initierade affären mellan Bonzun 

och Papilly (våren 2021) rådde en annan prisbild/
värdering av bolag och nedskrivningarna ska ses 
mot bakgrund av de stora förändringar beträffande 
företagsvärderingar som skett under 2022”.

Väsentliga händelser  
efter årets utgång
●Extra bolagsstämma genomförs den 10 januari med 
enhälligt beslut om ändring av bolagsordningen, 
minskning av aktiekapitalet och genomförande av en 
företrädesemission samt en riktad emission av units. 
Teckningsperioden inleddes den 20 januari 2023 och 
pågick till och med den 3 februari 2023 och handels-
perioden vad avser uniträtter inleddes den 20 januari 
2023 och pågick till och med den 31 januari 2023.

Bonzun tillförs cirka 11,6 MSEK likvid genom företrä-
desemissionen före avdrag för emissionskostnader 
och kvittningar.

Övrigt 
●
Redovisningsprinciper
Denna rapport är upprättad i enlighet med regelver-
ket K3. Årsredovisningslagen (ÅRL) och Bokförings-
nämndens allmänna råd. Redovisningsprinciper som 
tillämpas överensstämmer, om inget annat anges 
nedan, med de redovisningsprinciper som användes 
vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. 

Transaktioner med närstående
Under andra, tredje och fjärde kvartalet har bolaget 
slutit låneavtal med styrelseledamoten Jacob 
Dalborg via bolag på totalt 3,1 Mkr.

Kommande rapport
19 maj 2023  Delårsrapport Q1

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter 
och pressmeddelanden finns på bolagets webbsida 
investor.bonzun.com/finansiella-rapporter/

Granskningsrapport
Denna rapport har inte varit föremål för granskning 
av bolagets revisor. 

Bolagets aktie är noterat vid Nasdaq First North 
Growth Market. Bolagets Certified Adviser är  
G&W Fondkommission.  

Kontaktinformation: G&W Fondkommission,  
tel: 08 503 000 50,  
e-post: info@gwkapital.se

För ytterligare information, kontakta:
Bonnie Roupé, vd,  
Bonnie@bonzun.com 08-611 51 00
Håkan Johansson, styrelseordförande  
hakan@bonzun.com 08-611 51 00

Avlämnande av  
delårsrapport

Stockholm  
den 24 februari 2023

Håkan Johansson
Styrelseordförande

Jacob Dalborg
Styrelseledamot

Josefine Bin Jung
Styrelseledamot

Bonnie Roupé
Verkställande direktör
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FINANSIELLA RAPPORTER

* Jämförelsestörande poster består till största delen av kostnader relaterade till nyemission.

Nyckeltal

Tkr
Koncern

Helår 2022
Koncern

Helår 2021
Moderbolag

Helår 2022
Moderbolag

Helår 2021

Resultat per aktie -1,46 -0,02 -2,71 -0,02

EBIT marginal/rörelsemarginal neg neg neg neg

Genomsnittligt antal aktier, tusen 26 303 448 089 26 303 448 089

Antal registrerade aktier, tusen 28 182 16 909 28 182 16 909

Soliditet % (moderbolaget) 37 61 37 86
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Resultaträkning i sammandrag (moderbolaget)

              okt-dec              jan-dec
Tkr 2022 2021 2022 2021

Intäkter 399 269 1 215 896

Rörelsens kostnader -2 980 -1 518 -8 721 -4 719

Avskrivningar/nedskrivningar -6 -8 -27 -2 295

Jämförelsestörande poster * 0 -812 -1 968 -2 333

Summa rörelsens kostnader -2 986 -2 338 -10 716 -9 347

Rörelseresultat -2 587 -2 069 -9 501 -8 451

 

Finansnetto -55 526 -287 -56 832 -721

Resultat efter finansiella poster -58 113 -2 356 -66 333 -9 172

Skatt — — — —

 

RESULTAT EFTER SKATT -58 113 -2 356 -66 333 -9 172

Resultaträkning i sammandrag (koncernen)

              okt-dec              jan-dec
Tkr 2022 2021 2022 2021

Intäkter 452 217 1 105 508

Rörelsens kostnader -4 573 -3 795 -10 829 -6 386

Avskrivningar/nedskrivningar -17 517 -600 -21 955 -2 483

Jämförelsestörande poster * 0 -812 -1 968 -812

Summa rörelsens kostnader -22 090 -5 207 -34 752 -9 681

Rörelseresultat -21 638 -4 990 -33 647 -9 173

     

Finansnetto -3 338 -461 -4 864 -403

Resultat efter finansiella poster -24 976 -5 451 -38 511 -9 576

Skatt — — — —

     

RESULTAT EFTER SKATT -24 976 -5 451 -38 511 -9 576
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Balansräkning i sammandrag

Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag
Tkr  Helår 2022  Helår 2021  Helår 2022  Helår 2021

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 24 615 44 973 89 116

Finansiella anläggningstillgångar 30 0 23 301 68 193

Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Summa anläggningstillgångar 24 645 44 973 23 390 68 309

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 2 395 2 884 388 2 946

Likvida medel 369 611 327 338

Summa omsättningstillgångar 2 764 3 495 715 3 284

SUMMA TILLGÅNGAR 27 409 48 468 24 105 71 593

Eget kapital 10 182 29 577 9 006 61 248

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 667 867 0 0

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder 2 125 1 710 1 385 815

Övriga kortfristiga skulder 11 605 14 381 10 990 8 219

Upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter 2 830 1 933 2 724 1 311

Summa kortfristiga skulder 16 560 18 024 15 099 10 345

     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 27 409 48 468 24 105 71 593

Kassaflödesanalys i sammandrag (moderbolaget)

Tkr
Okt-dec

2022
Okt-dec

2021
Helår
2022

         Helår
2021

Kassaflöde från den löpande verksamheten -557 -4 377 -7 455 -7 318

Kassaflöde från investeringsverksamheten -250 -16 -1 592 -1 925

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 425 2 600 9 078 9 672

     

Periodens kassaflöde -382 -1 793 31 429

     

Likvida medel vid periodens början 751 2 131 338 182

     

Likvida medel vid periodens slut 369 338 369 611
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Tkr Aktiekapital
Fond för  

utvecklingsutgifter
Övrigt  

tillskjutet kapital
Balanserat 

resultat
Balanserat resultat inkl 

periodens resultat Totalt

Ingående eget kapital 2021-01-01 8 454 16 115 761 -53 810 -9 172 61 248

Nyemission 5 636 8 455 14 091

Disposition enligt bokslut 0

av årets årsstämma: -9 172 9 172 0

Avskrivning av utv. kostnader -1 1 0

Resultat för perioden -66 333 -66 333

Utgående eget kapital 2021-12-31 14 090 15 124 216 -62 981 -66 333 9 006

Tkr Aktiekapital
Övrigt  

tillskjutet kapital
Annat eget kapital inkl 

periodens resultat Totalt

Ingående balans 8 455 63 043 -41 921 29 577

Nyemission 5 126 7 690 12 816

Kvittningsemission 510 765 1 275

Kostnader för nyemission 0

Koncernmässig justering avyttrat bolag * 5 025 5 025

Periodens resultat -38 511 -38 511

Utgående balans 14 091 71 498 -75 407 10 182

Moderbolaget Bonzun AB per 2022-12-31

Koncernen Bonzun per 2022-12-31

Förändring i eget kapital

*) Avser Bonzun China



 

EBIT (rörelseresultat)  
Nettoomsättning minus rörelsens kostnader.  

EBIT-marginal (rörelsemarginal)  
EBIT (rörelseresultat) i förhållande till nettoomsättningen.

Resultat per aktie    
Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning.

Soliditet   
Eget kapital i förhållande till summa tillgångar.

Finansnetto   
Netto av finansiella intäkter och finansiella kostnader.
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Definitioner



 

Adresser

Bolaget
Bonzun AB (publ)
Grev turegatan 30
114 38 Stockholm

Certified Adviser
G&W Fondkommission
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm

Aktiebok
Euroclear Sweden AB
Box 7822
103 97 Stockholm

Advokater
Berghco
Jungfrugatan 6
114 44 Stockholm

Revisor
Johan Kaijser  
(Auktoriserad revisor)
Kungsgatan 59
111 22 Stockholm
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