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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2016 
 
 
 
 

PERIODEN 
 Nettoomsättningen uppgick till 2 000 (3 263) TSEK, varav fjärde kvartalet 1 516 (672) TSEK 

 Resultatet efter skatt uppgick till -22 776 (-14 291) TSEK, varav fjärde kvartalet -4 381  

(-4 735) TSEK 

 Resultat per aktie var –6,27 (-6,33) SEK, varav fjärde kvartalet –0,99 (-1,44) SEK 

 Kassaflödet från den löpande verksamheten var –20 435 (-14 169) TSEK, varav fjärde 
kvartalet -3 424 (-4 496) TSEK 

 Likvida medel uppgick på balansdagen till 16 807 (18 951) TSEK  

 Nyemissionen övertecknades och tillförde Nanologica omkring 19,7 MSEK efter 

transaktionskostnader  

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 
 Eva Osterman har utsetts till ny CFO 

 

RAPPORTPRESENTATION 
Rapporten kommer att presenteras i en webcast, kl 9.30 idag, som finns tillgänglig här: 

http://nanologica.com/sv/investor-relations/presentationer/ 

  

http://nanologica.com/sv/investor-relations/presentationer/
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VD-kommentar 

GRUNDEN ÄR LAGD – NU SKA VI LEVERERA 
Nanologica kan sammanfatta 
2016 som ett händelserikt år 
på vägen mot att bli ett 
lönsamt bolag. Inom Drug 
Delivery genomförde vi två 
viktiga studier och efter att 
ha bearbetat den indiska 
marknaden för kromatografi 
fick vi i februari 2016 en 
order värd 16,5 MSEK.  

 
Arbetet med att etablera Nanologica i Indien ger 
organisationen energi och framåtanda. Vi har 
under fjärde kvartalet testat och trimmat in 
erbjudandet till marknaden bestående av våra 
egna produkter och även andras för att hitta den 
optimala produktportföljen. Vår försäljnings-
organisation jobbar stenhårt ute på fältet och har 
under den senaste månaden träffat  alla de största 
kunderna i Indien, varav de flesta nu också provat 
våra produkter. Vi har fått bra feedback och lön 
för vårt hårda arbete. Det är en speciell känsla att 
som VD komma till en kund i Indien och få beröm 
för en produkt som ens team utvecklat, tillverkat 
och nu också levererat. Riktiga kunder med riktiga 
problem, det är vår melodi.  Satsningen i Indien 
har naturligtvis påverkat resultatet, men vi ser 
redan nu att det är en satsning som kommer att 
betala sig.  
 
Leveranserna som smygstartade under tredje 
kvartalet har fortsatt under fjärde kvartalet, dock 
inte riktigt i den takt som vi hade planerat. Den 
order som vi tog under första kvartalet har 
förskjutits något. Vi håller fast vid vårt mål att 
vara kassaflödespositiva på månadsbasis mot 
slutet av 2017. 

Under fjärde kvartalet har vi också arbetat 
intensivt med att slutföra de två projekt som 
initierades under tredje kvartalet inom Drug 
Delivery. Tillsammans med GSK gjorde vi en 
studie för att utöka en av deras plattformar med 
hjälp av vår teknik. Vi kan inte säga så mycket om 
vad vi gjort, men vi är nöjda med resultatet. Teva 
beställde en omformulering av ett svårlösligt 
läkemedel. Vi är själva mycket nöjda med 
leveransen och Teva har också uttryckt att 
resultatet är mycket tillfredsställande. Från GSK 
väntar vi fortfarande på återkoppling, men 
projektet har genererat mycket kunskap och gett 
oss idéer som vi hoppas kunna omsätta i handling 
under 2017. Jag och resten av teamet har 
identifierat och arbetar med flera andra 
affärsmöjligheter inom detta område, där vi 
hoppas kunna presentera fler nyheter under 2017.  
 
Inom Drug Delivery riktar vi nu våra satsningar åt 

håll där vi verkligen kan göra nytta och samtidigt 

bidra i ett större sammanhang. Vi kommer att 
lägga vårt primära fokus på att, tillsammans med 

olika partners, inrikta oss på att förbättra 

befintliga läkemedel de kommande åren. Vår 
drivkraft blir de möjligheter vi själva identifierar 

snarare än den att bli experter på olika 

sjukdomsområden. Ju närmare läkemedlet är 

marknaden, desto större del av kakan kan vi ta 

själva.  

Under de senaste två åren har bolaget tagit stora 
steg framåt mot den kommersialisering som 
startade 2012. Jag ser fram emot 2017, då vi ser 
stora möjligheter till att få utväxling på det hårda 
arbete som lagts ner över lång tid. 

Andreas Bhagwani
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OMSÄTTNING OCH RESULTAT 
Nettoomsättningen för helåret uppgick till 
2 000 (3 263) TSEK. Nettoomsättningen 
relaterar huvudsakligen till Drug Delivery, 
men innefattar också 563 TSEK som avser 
affärsområdet Kromatografi. Nettoomsätt-
ningen under fjärde kvartalet ökade till 1 516 
(672) TSEK, varav 529 TSEK avser försäljning 
från affärsområdet Kromatografi. 
 
Rörelsens kostnader för helåret ökade med 19 
procent till 28 133 (23 566) TSEK. Ökningen 
relaterade främst till satsningen på Indien och 
produktionen av kolonner.  Nedskrivningar av 
patent och inventarier gjordes med 520 TSEK. 
Kostnadsnivån i bolaget har höjts generellt 
med anledning av listningen på AktieTorget 
under hösten 2015. Rörelsens kostnader 
under fjärde kvartalet ökade med 6 procent 
till 7 472 (7 023) TSEK. 
 
Rörelseresultatet för helåret 2016 uppgick till        
-22 514 (-14 143) TSEK och resultatet efter 
skatt uppgick till -22 776 (-14 291) TSEK. 
Resultatförsämringen jämfört med föregående 
år utgörs i huvudsak av en minskning av 
intäkterna från Drug Delivery och en mycket 
lägre nivå av aktiverade utvecklingsutgifter 
samt kostnadsökningen relaterad till Indien-
satsningen. 
 
Medelantalet anställda under perioden 
uppgick till 19 (16), varav 11 (9) kvinnor och 
8 (7) män. 
 

INVESTERINGAR, LIKVIDITET  
OCH FINANSIELL STÄLLNING 
Den 31 december 2016 uppgick de acku-
mulerade bokförda investeringarna för 
balanserade utgifter för forskning och 
utveckling till 6 590 (8 345) TSEK. Summan 
avser utvecklingsarbete relaterat till 
produkterna inom affärsområdet Kroma-
tografi. Eftersom bolaget under året gått från 
ren utveckling till huvudsakligt fokus på 
produktion, minskar nivån av aktiverade 
utvecklingsutgifter jämfört med föregående 
år. Avskrivningarna var under 2016 därför 
högre än aktiveringarna.  
 
Motsvarande värde för patentportföljen 
uppgick till 860 (740) TSEK varav merparten 
avser investeringar i patent och patent-
ansökningar relaterade till affärsområdet 
Drug Delivery.  

 
Under fjärde kvartalet 2016 skedde en 
uppbyggnad av varulager om 1 158 TSEK för 
att kunna möta befintlig order och en framtida 
efterfrågan inom Kromatografi, främst från 
den indiska marknaden. 
 
Investeringar i materiella anläggnings-
tillgångar har i huvudsak finansierats genom 
företagslån och tillväxtlån från Almi och 
uppgick på balansdagen till 1 845 (1 509) 
TSEK.  
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
under helåret uppgick till -20 435 (-14 169) 
TSEK, varav fjärde kvartalet -3 424 (-4 496) 
TSEK. Efter förändringar i rörelsekapital var 
kassaflödet under perioden -23 075 (-14 025) 
TSEK, och under kvartalet -7 811 (-9 491) 
TSEK. 
 
Likvida medel på balansdagen uppgick till     
16 807 (18 951) TSEK. Eget kapital uppgick 
till 21 717 (24 139) TSEK.  
 
Soliditeten var 69 (74) procent. 
 

NOT 1 STÄLLDA SÄKERHETER OCH 
EVENTUALFÖRPLIKTELSER 
(TSEK) 2016-12-31 2015-12-31 
Ställda säkerheter 5 050 3 550 
Eventualförpliktelser Inga Inga 
 

SÄSONGSEFFEKTER 
Nanologica saknar signifikanta säsongs-
variationer. 
 

TECKNINGSOPTIONER 
Under tredje kvartalet 2015 emitterade 
Nanologica 148 395 teckningsoptioner i syfte 
att implementera ett incitamentsprogram för 
ledning och personal. Av dessa vidareöverläts 
148 341 teckningsoptioner till VD, andra 
ledande befattningshavare och övriga 
anställda under fjärde kvartalet 2015 och 
första kvartalet 2016.  
 
Antalet utestående optioner är oförändrat 
under delårsperioden. Optionerna kommer att 
räknas om med anledning av den företrädes-
emission som genomfördes 2016. 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
PERIODEN 
Nyemissionen övertecknad 
Den 5 oktober konstaterades att nyemissionen 
i Nanologica tecknades till ca 140 procent. 
Emissionen tillförde Nanologica ca 19,7 MSEK 
efter transaktionskostnader.  
 
Aktiekapitalet ökade med ca 516 350,04 SEK 
till 1 893 283,62 genom att 1 259 305 nya 
aktier emitterades. Teckningskursen var 18 kr 
per aktie. 
 
Emissionen ska finansiera breddningen av 
kromatografiverksamheten till att även 
omfatta kolonner, liksom bildandet av ett joint 
venture med MR Sanghavi & Co. för försäljning 
av såväl egna som andras kromatografi-
produkter i Indien.   

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
PERIODENS UTGÅNG 
Ny CFO 
Eva Osterman utsågs till CFO och tillträder 
tjänsten den 6 mars 2017. Eva Osterman 
kommer närmast från en bred roll hos 
Lantmännen där hon varit Group Controller, 
Transition Manager M&A samt även haft 
ansvar för intern kontroll och finansiell 
rapportering.  
 

REDOVISNINGS- OCH 
VÄRDERINGSPRINCIPER 
Denna delårsrapport har upprättats enligt 
Årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Mer om Bolagets redovisningsprinciper finns 
på sidorna 23-25 i Årsredovisningen för 2015. 
Varulagret har värderats till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljnings-
värdet (ÅRL Kap 4 9 §). I övrigt är de 
redovisnings- och värderingsprinciper som 
använts oförändrade jämfört med de som 
tillämpades 2015.  
 
Belopp är uttryckta i TSEK och MSEK vilket i 
denna delårsrapport avser tusental svenska 
kronor och miljontal svenska kronor. Belopp 
inom parentes avser jämförelsesiffror 
föregående år. 
 

Dotterbolaget Nanologica Pure Sàrls ställning 
och resultat saknar betydelse för bedöm-
ningen av koncernens ställning och resultat 
varför delårsrapporteringen endast omfattar 
moderbolaget Nanologica AB (publ). 
 

KOMMANDE FINANSIELL 

INFORMATION 
Delårsrapport jan-mar  19 maj 2017 
Delårsrapport jan-jun  25 aug 2017 
Delårsrapport jan-sep  24 nov 2017 
Bokslutskommuniké jan-dec  16 feb 2018 
 

UTDELNING  
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas 
för 2016. 
 

VALBEREDNING  
Valberedningen inför årsstämman 2017 
består av Gisela Sitbon (styrelsens ordförande),  
Thomas Eldered (utsedd av Flerie Invest AB),  
Robert Taflin (utsedd av Paui AB), Giovanni Fili 
(utsedd av Opis Luma AB) . Valberedningen 
kontaktas via valberedning@nanologica.com 
alternativt Valberedningen, Nanologica AB, 
Forskargatan 20G, 151 36 Södertälje.  
 

ÅRSSTÄMMA  
Årsstämman hålls i Redeyes lokaler på Mäster 
Samuelsgatan 42, 10 tr i Stockholm torsdagen 
den 1 juni kl 12.15. Kallelse kommer att finnas 
tillgänglig på hemsidan senast torsdagen den 
4 maj 2016. 
 

REVISORERNAS GRANSKNING 
Denna bokslutskommuniké har inte granskats 
av bolagets revisorer.  
 
Södertälje 23 februari 2017 
 
 
 
Styrelsen 
 
 

För ytterligare information, vänligen 

kontakta: 

VD Andreas Bhagwani,  
tel 070-316 17 02 
 
Ekonomichef Stina Elofsson,  
tel 070-797 63 64 
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Denna information är sådan information som Nanologica AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för 
offentliggörande den 23 februari 2016. 

 

 

 

.

KORT OM NANOLOGICA 
Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug 
delivery (läkemedelsformulering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation 
av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina 
produkter unika egenskaper. Vid tillverkningsanläggningen i Södertälje har Nanologica 19 
medarbetare av tio nationaliteter och varav tio med doktorsgrad. För ytterligare information, besök 
www.nanologica.com. 
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Resultaträkning (TSEK) Okt-dec 
2016 

Okt-dec 
2015 

Helår 
2016 

Helår 
 2015 

          

Nettoomsättning 1 516 672 2 000 3 263 

Förändring av lager av produkter i arbete, 
färdiga varor och pågående arbete för 
annans räkning 1 158 - 1 158 - 

Aktiverat arbete för egen räkning 212 911 767 4 383 

Övriga rörelseintäkter 265 660 1 694 1 777 

  3 151 2 242 5 619 9 423 

          

Rörelsens kostnader         

Råvaror och förnödenheter -410 -344 -1 933 -1 230 

Övriga externa kostnader -2 916 -2 899 -10 846 -8 132 

Personalkostnader -2 941 -2 986 -11 433 -11 326 

Av/nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -1 130 -796 -3 713 -2 648 

Övriga rörelsekostnader -75 0 -208 -230 

Summa rörelsens kostnader -7 472 -7 026 -28 133 -23 566 

          

Rörelseresultat -4 321 -4 784 -22 514 -14 143 

          

Resultat från finansiella poster         

Resultat från andelar i koncerföretag - - 0 -                    

Ränteintäkter och liknande resultatposter 4 75 -68 -29 

Räntekostnader och liknande resultatposter -65 -26 -194 -119 

Summa resultat från finansiella poster -61 49 -262 -148 

          

Resultat efter finansiella poster -4 381 -4 735 -22 776 -14 291 

          

Resultat efter skatt -4 381 -4 735 -22 776 -14 291 

          

Resultat per aktie, SEK -0,99 -1,44 -6,27 -6,33 

Genomsnittligt antal aktier under perioden 4 439 507 2 960 480 3 634 159 2 032 100 
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Balansräkning (TSEK) 2016-12-31 2015-12-31 

      

Tillgångar     

      

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar     

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 

6 590 8 345 

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt 
liknande rättigheter 

860 740 

Summa immateriella anläggningstillgångar 7 449 9 085 

      

Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier, verktyg och installationer 1 845 1 509 

      

Finansiella anläggningstillgångar     

Andelar i koncernföretag 199 149 

      

Summa anläggningstillgångar 9 493 10 743 

      

Omsättningstillgångar     

      

Varulager mm.     

Lager av färdiga varor 1 158 - 

      

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar 1 100 660 

Aktuell skattefordran 113 113 

Övriga fordringar 1 899 1 376 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 984 925 

Summa kortfristiga fordringar 4 097 3 074 

      

Kassa och bank     

Kassa och bank 16 807 18 951 

      

Summa omsättningstillgångar 22 062 22 025 

      

Summa tillgångar 31 555 32 768 
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Balansräkning (TSEK) 2016-12-31 2015-12-31 

      

Eget kapital och skulder     

      

Eget kapital     

Bundet eget kapital     

Aktiekapital  (4 617 452 aktier) 1 893 1 377 

Fond för utvecklingsutgifter 685 - 

Summa bundet eget kapital 2 578 1 377 

      

Fritt eget kapital     

Överkursfond 88 457 68 620 

Balanserad vinst eller förlust -46 543 -31 567 

Periodens resultat efter skatt -22 776 -14 291 

Summa fritt eget kapital 19 138 22 762 

      

Summa eget kapital 21 717 24 139 

      

Avsättningar     

Övriga avsättningar 493 471 

Summa avsättningar 493 471 

      

      

Långfristiga skulder     

Övriga skulder till kreditinstitut 3 796 1 026 

Övriga långfristiga skulder - 1 248 

Summa långfristiga skulder 3 796 2 274 

      

Kortfristiga skulder     

Skulder till kreditinstitut 831 411 

Leverantörsskulder 1 947 1 918 

Övriga kortfristiga skulder 1 602 1 751 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 170 1 804 

Summa kortfristiga skulder 5 549 5 884 

      

Summa eget kapital och skulder 31 555 32 768 
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Kassaflödesanalys (TSEK) Okt -dec 
2016 

Okt-dec 
2015 

Helår 
 2016 

Helår 
 2015 

            

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -3 424 -4 496 -20 435 -14 169 

            
Kassaflöde från den löpande verksamheten efter 
förändringar i rörelsekapitalet 

-7 811 -9 491 -23 075 -14 025 

            

Kassaflöde från investeringsverksamheten -471 -934 -2 658 -5 349 

            

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 20 885 29 118 23 543 29 237 

            

PERIODENS KASSAFLÖDE 12 602 18 694 -2 190 9 863 

            

Likvida medel vid periodens ingång 4 203 183 18 951 9 125 

Kursdifferens i likvida medel 2 74 45 -37 

Likvida medel vid periodens utgång 16 807 18 951 16 807 18 951 
 
 

Nyckeltal (TSEK om inget annat anges) Okt - dec 
2016 

Okt - dec 
2015 

Helår 
2016 

Helår  
2015 

Nettoomsättning 1 516 672 2 000 3 263 

Rörelseresultat -4 321 -4 784 -22 514 -14 143 

Resultat efter skatt -4 381 -4 735 -22 776 -14 291 

Kassaflöde, löpande verksamheten -3 424 -4 496 -20 435 -14 169 

Likvida medel 16 807 18 951 16 807 18 951 

Eget kapital 21 717 24 139 21 717 24 139 

Balansomslutning 31 555 32 768 31 555 32 768 

Resultat per aktie, SEK* -0,99 -1,44 -6,27 -6,33 

Kassaflöde per aktie, SEK* -0,8 -1,5 -5,6 -7,0 

Antal aktier 4 617 452 3 358 147 4 617 452 3 358 147 

Genomsnittligt antal aktier under perioden 4 439 507 2 960 480 3 634 159 2 032 100 

Soliditet, %* 69 74 69 74 

Eget kapital per aktie, SEK* 4,7 7,2 4,7 7,2 

Medelantal anställda 19 18 19 16 
 
 

Förändring av Eget Kapital 
(TSEK) 

Aktiekapital 

Fond för 
utvecklings-

utgifter 
Överkurs-

fond 
Övrigt fritt 

eget kapital 
Summa eget 

kapital 

Eget kapital 2015-12-31 1 377   68 620 -45 858 24 139 

Nyemission 516   22 169   22 685 

Fond för utvecklingsutgifter   685   -685 0 

Emissionskostnader     -2 331   -2 331 

Årets resultat       -22 776 -22 776 

Eget kapital 2016-12-31 1 893 685 88 457 -69 319 21 717 
 
 
 



Nanologica AB (publ)  |  556664-5023  |  Forskargatan 20G, SE- 151 36 Södertälje, Sweden  |  info@nanologica.com 

10 

 

 
 
 
 
 

*Nyckeltalsdefinitioner 

Resultat per aktie = Resultatet efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden 
(jämförelsesiffrorna är justerade för fondemissionselementet i företrädesemissionen 2016), 
Kassaflöde per aktie = Kassaflödet för den löpande verksamheten för perioden dividerat med 
genomsnittligt antal aktier under perioden, Soliditet = Eget kapital på balansdagen dividerat med 
balansomslutningen på balansdagen, Eget kapital per aktie = Eget kapital på balansdagen dividerat 
med antalet aktier på balansdagen. 


