DELÅRSRAPPORT
JAN - MAR 2021
Översättning

PERIODEN I KORTHET
FINANSIELL SAMMANFATTNING
Nettoomsättning TSEK

5 622

Nettoomsättningen ökade med 54 procent till 5 622 TSEK (3 654)

Rörelseresultat TSEK

-6 768

Rörelseresultatet uppgick till -6 768 TSEK (-6 032)

Resultat efter skatt TSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
• Testmaterial från uppskalning till volymproduktion av silika godkänns
• Vetenskapliga rådgivare inom inhalation anlitas
• Ramavtal med läkemedelsbolaget Zentiva för nyttjande av NLAB-plattformarna för drug
delivery-projekt sluts
• SVP Sales och Senior Advisor för kromatografi rekryteras för amerikanska marknaden

-7 845

Resultatet efter skatt uppgick till -7 845 TSEK (-6 705)

Result per aktie SEK

-0,28

Resultat per aktie var -0,28 SEK (-0.40)

Likvida medel TSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
• Thomas Eldered föreslås som ny styrelseledamot

57 069

Likvida medel uppgick på balansdagen till 57 069 TSEK (1 273)
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VD-ORD

VIKTIGA MILSTOLPAR INOM BÅDA AFFÄRSOMRÅDENA
Den
lyckade
uppskalningen
av
silikaproduktionen till tonskala flyttar fram
Nanologicas
position
inom
preparativ
kromatografi. Samtidigt avancerar bolagets
inhalationsplattform genom toxicitetsstudier,
med siktet inställt på kliniska studier.
Nettoomsättningen för det första kvartalet
uppgick till 5 622 TSEK, där merparten kommer
från vårt partnerprojekt med Vicore Pharma.
Detta är vårt starkaste första kvartal hittills och vi
förväntar oss att tillväxten kommer att fortsätta
över tid, först drivet av partnerprojekt inom drug
development, sedan av preparativ kromatografi.
Preparativa kromatografi förväntas att börja
generera intäkter sent i år eller under första
halvåret 2022.
Vår satsning inom preparativ kromatografi har
återigen tagit ett stort steg framåt genom
godkännandet av testmaterial från uppskalning till
storskalig produktion av silika. Detta bekräftar att
vi framgångsrikt har lyckats överföra metoder för
kiloskala till tonskala och innebär att risken med
uppskalning av produktionen har eliminerats.
Produktionen av kommersiellt material pågår nu i
tonskala och den första kommersiella produkten
förväntas sent i år, varefter vi kan börja leverera
på kundkontrakt.
Att säkra ytterligare kunder inom preparativ
kromatografi är ett av våra huvudmål för året.
Kunddialogerna fortskrider och att nu ha
storskalig tillverkning på plats gör det möjligt för
oss att tillgodose kundernas behov av att

utvärdera större mängder silika innan vi går in i
avtalsförhandlingar. Vår säljorganisation har också
stärkts genom rekryteringen av en SVP Sales och
Senior Advisor för kromatografi.
Inom drug development förbereder vi toxicitetsstudier på vår NLAB Spiro®-plattform. Vi förbereder också djurstudier med intressanta API:er
för inhalation i syfte att visa plattformens mångsidighet. Dessa prekliniska Proof of Conceptstudier förväntas vara slutförda under 2021.
Vår NLAB Spiro®-plattform avancerar även genom
att den första batchen GMP-tillverkade NLAB
Spiro® silikapartiklar är under produktion.
Batchen förväntas vara färdigställd under andra
kvartalet och material från den kommer att
levereras till Vicore Pharma för VP02programmet. Vidare har vi satt upp en vetenskaplig panel av seniora rådgivare inom
respiratoriska sjukdomar och leverans av
läkemedel till lunga, i syfte att på bästa sätt
avancera plattformen mot klinik.
Sammantaget har året börjat starkt. Det arbete
som för närvarande utförs av teamet syns ännu
inte alltid i våra böcker, men jag är övertygad om
att tillväxten för bolaget kommer att ta fart
senare i år eller under första halvåret 2022.

/Andreas Bhagwani, vd

CEO Andreas Bhagwani
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OMSÄTTNING OCH RESULT

Nettoomsättningen för det första kvartalet
uppgick till 5 622 TSEK (3 654). Ökningen hänförs
främst till ökade intäkter från partnerprojektet
med Vicore Pharma inom affärsområdet drug
development.
Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till
-6 768 TSEK (-6 032). Rörelseresultatet
påverkades av ökade kostnader för personal till
följd av ett ökat antal fast och tillfälligt anställda
medarbetare.
Resultatet efter skatt för första kvartalet uppgick
till -7 845 TSEK (-6 705).
Medelantalet fast anställda under perioden var 18
(18), varav 13 (12) kvinnor och 5 (6) män.

INVESTERINGAR, LIKVIDITET OCH
FINANSIELL STÄLLNING

Den 31 mars 2021 uppgick balanserade utgifter
för forskning och utveckling till 15 187 TSEK
(11 068), vilket avser produkter inom
affärsområdena
kromatografi
och
drug
development, samt utveckling av storskalig
produktion av silika. Nyttjanderättstillgångarna
uppgick till 27 920 TSEK (28 822), vilket avser
utrustning hos kontraktstillverkaren Sterling
Pharma Solutions för storskalig produktion av
silika.
Värdet av patentportföljen bokfördes till 1 760
TSEK (1 316), varav merparten avser investeringar
i patent och patentansökningar inom affärsområdet drug development. Investeringar i

materiella anläggningstillgångar
balansdagen till 1 997 TSEK (953).

uppgick

på

Det totala kassaflödet uppgick för första kvartalet
till -9 304 TSEK (86).
Kassaflödet för den löpande verksamheten
uppgick till -3 476 TSEK (-7 957). Kassaflödet från
den löpande verksamheten har förbättrats tack
vare ökad försäljning inom drug development.
Kassaflödet
från
investeringsverksamheten
uppgick till -4 598 TSEK (-477). Investeringar
hänförs främst till utvecklingskostnader hos
kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solutions.

Likvida
medelRAPPORTTILLFÄLLEN
uppgick på balansdagen till 57 069
KOMMANDE
TSEK
(1 273). kvartal 1
Delårsrapport
24 apr 2020
Delårsrapport kvartal 2
21 aug 2020
Redovisat
egetkvartal
kapital
1032020
TSEK
Delårsrapport
3 uppgick till 85
30 okt
(1 525). Soliditeten uppgick per 31 mars till 61
procent (-3).

SÄSONGSEFFEKTER

Nanologica saknar signifikanta säsongsvariationer.
Dock kan större projekt och avtal få betydande
intäkts- och resultateffekter på enskilda kvartal.
Intäkts- och resultatutveckling bör därför
bedömas över en längre tidsperiod.

Kassaflödet
från
finansieringsverksamheten
uppgick till -1 230 TSEK (8 520).
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KROMATOGRAFI
Efter den lyckade uppskalningen har produktion
av kommersiell silika för preparativ kromatografi i
tonskala startat och fortskrider enligt plan. Den
första kommersiella produkten förväntas i slutet
av året.

USA och ansvarar för försäljning av preparativa
och analytiska produkter, samt utveckling av
affärsområdet kromatografi med fokus på
Nordamerika.

I februari rekryterades en SVP Sales och Senior
Advisor för kromatografi. Tjänsten är baserad i

Kromatografi
Nettoomsättning, TSEK
Råvaror och förnödenheter samt förändring av lager, TSEK
Bruttoresultat, TSEK
Bruttomarginal (%)
Röresleresultat, TSEK
Antal medarbetare i genomsnitt under perioden

Nettoomsättningen
inom
affärsområdet
kromatografi uppgick till 141 TSEK (694) för första
kvartalet. Intäkterna härrör uteslutande från
försäljning av analytiska kolumner. Minskningen
hänförs till en minskad försäljning i Kina, vilken
fortfarande
är
kraftigt
påverkat
av
Coronapandemin. Rörelseresultatet uppgick till
-3 324 TSEK.
Inom analytisk kromatografi är försäljningen till
stor del beroende av att kunna besöka kunder och
att kolonnerna testas av användarna i deras
laboratorium. Eftersom vissa reserestriktioner
kvarstår i Kina, liksom besöksrestriktioner på
läkemedelsbolagens anläggningar, är möjlig-

2021
jan - mar

2020
jan - mar

2020
jan - dec

141
131
272
193%
-3 324
9

694
-1 552
-858
-124%
-3 621
9

4 466
-2 945
1 521
34%
-10 492
9

heterna för Nanologicas distributör Yunbo att nå
kunder mycket begränsad. Fram till att det ändras
förväntar Nanologica inte någon ökning av
försäljning av analytiska kolonner i Kina.
Inom preparativ kromatografi godkändes testmaterial från storskalig produktion av silika i
januari. Materialets kvalitet är identisk med vad
som tidigare producerats på anläggningen i
Södertälje, vilket validerar en lyckad uppskalning
från kiloskala till tonskala. Kunddialoger pågår, där
nästa steg är att leverera testmaterial i
efterfrågade volymer till kunderna för vidare
utvärdering.
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DRUG DEVELOPMENT
I januari tecknades ett samarbetsavtal med det
tjeckiska
läkemedelsbolaget
Zentiva
för
användning av drug delivery-plattformarna NLAB
Silica™ och NLAB Spiro®. Syftet med avtalet är att
underlätta för framtida produktspecifika avtal.

Drug Development
Nettoomsättning, TSEK
Råvaror och förnödenheter samt förändring av lager, TSEK
Bruttoresultat, TSEK
Bruttomarginal, %
Röresleresultat, TSEK
Antal medarbetare i genomsnitt under perioden

Nanologicas eget projekt med läkemedelskandidaten NIC-001 är fortfarande pausat på
grund av Coronapandemin. Bolaget kommer att
ge en uppdatering avseende projektet under
andra kvartalet.

2021
jan - mar

2020
jan - mar

2020
jan - dec

5 481
-2 475
3 006
55%
-111
6

2 960
-6
2 954
100%
942
4

11 670
-278
11 391
98%
2 497
6

Omräkning har skett vid övergång till IFRS, vilket innebär att nettoomsättningen har minskats med 250 TSEK för första
kvartalet 2020.

Nettoomsättningen inom affärsområdet drug
development uppgick till 5 482 TSEK (2 960).
Ökningen hänförs främst till intäkter från
partnerprojektet med Vicore Pharma. Rörelseresultatet uppgick till -113 TSEK.
Inom Nanologicas prekliniska utvecklingsprogram
baserat på NLAB Spiro®-plattformen, förbereds
toxikologiska studier. Även djurstudier med
intressanta API:er, laddade i NLAB Spiro® avsedda
för inhalation, förbereds i syfte att visa teknikplattformens mångsidighet och att identifiera
läkemedelskandidater för potentiell klinisk
utveckling. Dessa prekliniska Proof of Conceptstudier förväntas slutföras under 2021.

För att på bästa sätt avancera plattformen mot
kliniska studier sattes en vetenskaplig panel av
seniora rådgivare upp i januari. Rådgivarnas
kompetens inom inhalationsområdet och
läkemedelsleverans till lungan kommer att
komplettera och förstärka bolagets interna
kompetens inom området.
Produktion av en första batch GMP-klassificerat
NLAB Spiro®-material fortskrider också enligt
plan. Batchen förväntas vara klar under andra
kvartalet 2021 och de första leveranserna från
batchen kommer att ske till Vicore Pharma för
VP02-programmet.
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PÅVERKAN AV COVID-19

Pandemin fortsätter att ha en stark negativ
inverkan på Nanologica. Den största påverkan ses
på försäljningen av analytiska kolumner inom
kromatografi där det är nödvändigt att kunna resa
för att nå nya kunder och öka försäljningen.
Nanologica bedömer att resande och kundbesök,
framförallt i Kina, inte kommer att kunna återgå
till tidigare nivåer de närmsta kvartalen och
bolaget har därför en pessimistisk syn gällande att
öka försäljningen av analytiska kolonner.
Inom affärsområdet drug development är arbetet

med bolagets kliniska studie med läkemedelskandidaten NIC-001 pausat. En uppdatering
gällande projektet lämnas under andra kvartalet.

AKTIEN OCH ÄGARE

Nanologicas aktie är noterad på Spotlight Next,
ett premiumsegment av Spotlight Stock Market,
under kortnamnet NICA. Per den 31 mars 2021
uppgick antal aktier i bolaget till 27 794 480 och
börsvärdet var cirka 457 MSEK. Aktiekapitalet
uppgick till 11 396 509,12 SEK och aktiens kvotvärde var på 0,41 SEK.

Aktier,
antal

Aktier,
andel %

Flerie Invest AB

8 982 639

32,3

Swedbank Robur Medica

2 500 000

9,0

Vega Bianca AB

2 115 198

7,6

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

1 277 002

4,6

Konstakademien

1 067 036

3,8

Mikael Lönn

500 000

1,8

Rahal Investment AB

480 000

1,7

Niklas Sjöblom

475 394

1,7

Nordnet Pensionsförsäkring AB

411 520

1,5

CJ Hall Invest AB

373 000

1,3

De tio största aktieägarna

18 181 789

65,3

Övriga aktieägare (2 582)

9 612 691

34,7

27 794 480

100,0

Ägare per den 31 mars, 2021

Total

TECKNINGSOPTIONER

Ett
incitamentsprogram
innefattande
ett
maximalt antal av 483 883 teckningsoptioner
med lösenkurs 9,30 SEK infördes under 2019. Det
totala antalet optioner som tilldelats är 467 199,
motsvarande en utspädning om ca 1,7 procent. I
februari 2021 löstes 17 630 optioner in, vilket
ökade det totala antalet aktier i Nanologica AB till
27 794 480 och aktiekapitalet till 11 396 509,12
SEK. Totalt återstår 371 796 optioner för inlösen
senast 1 juli 2021.
Det finns ytterligare två aktiva optionsprogram. I
optionsprogram 2020/22 för styrelsen tecknades
samtliga av de totalt 350 000 optionerna inom
programmet och i optionsprogram 2020/22 för
ledning och anställda tecknades 569 949 av de
totalt 698 577 optionerna. Löptiden för de nya
optionsprogrammen sträcker sig till 1 juli 2022.

TRANSAKTIONER MED
NÄRSTÅENDE

Under första kvartalet har följande transaktioner
gjorts med närstående:
• 362 TSEK har betalats till Recipharm AB för
tjänster inom drug development. Recipharm
AB är närstående till Nanologica AB genom att
Thomas Eldered under perioden var vd i
Recipharm AB, tillika största ägare i Nanologica
AB via bolaget Flerie Invest AB.
• 437 TSEK har betalats för ränta och
uppläggningsavgift till Flerie Invest AB (ägt av
Thomas Eldered) för lån tagna under 2019.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Delårsrapport
kvartal 1om redovisnings24 apr 2020
Mer
information
och
Delårsrapport
kvartal
2
21
aug
2020
värderingsprinciper finns i not 2.
Delårsrapport kvartal 3
30 okt 2020
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.

FINANSIELL KALENDER
Årsredovisning 2020
Delårsrapport jan-jun
Delårsrapport jan-sep

5 maj, 2021
9 juli, 2021
29 oktober, 2021

ÅRSSTÄMMA

Nanologicas årsstämma hålls torsdagen den 27
maj 2021. Kallelse kommer att finnas tillgänglig
på bolagets hemsida senast torsdagen den 29
april 2021. Med anledning av Coronapandemin
kommer stämman att hållas digitalt genom
poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om
tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

REVISORERNAS GRANSKNING

Denna delårsrapport har inte granskats av
bolagets revisorer.

.
REDOVISNINGS- OCH
VÄRDERINGSPRINCIPER

Koncernens redovisningsprinciper baseras på
IFRS. Koncernens delårsrapport har upprättats
enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen.
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INTYGANDE

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar
att denna delårsrapport ger en rättvisande
översikt av företagets verksamhet, ställning och
resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som företaget står för.
22 april, 2021

Gisela Sitbon
Styrelsens ordförande

Mattias Bengtsson
Styrelseledamot

Eva Byröd
Styrelseledamot

Tomas Kramar
Styrelseledamot

Anders Rabbe
Styrelseledamot

Lena Torlegård
Styrelseledamot

KORT OM NANOLOGICA AB (publ)
Nanologica tillverkar, utvecklar och säljer
nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar
inom life science. Nanologica är
världsledande när det gäller att kontrollera
form, storlek, porositet och ytegenskaper
hos silikapartiklar. Genom de två
affärsområdena drug development och
kromatografi betjänar vi branschen genom
att tillhandahålla produkter för utveckling
av bättre och billigare läkemedel, till
förmån för patienter. Nanologica har
huvudkontor i Södertälje och Nanologicas
aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight
Stock Market. För ytterligare information,
besök www.nanologica.com.

Andreas Bhagwani
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Vd Andreas Bhagwani, tel. 070-316 17 02
Ekonomichef Eva Osterman, tel. 072-180 30 75

Nanologica delårsrapport jan-mar 2021

8

FINANSIELLA RAPPORTER OCH NOTER
Koncernens resultaträkning och rapport över totalresultatet
Koncernens rapport över finansiell ställning
Koncernens rapport över förändring i eget kapital
Koncernens rapport över kassaflödet
Nyckeltal
Noter

10
10
11
11
12
13
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Koncernens resultaträkning och rapport över
totalresultatet (TSEK)
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Förändring av lager
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter

2021
jan - mar

2020
jan - mar

2020
jan - dec

3 654
-311
342
-380
3 305

16 135
797
2 089
1 009
20 030

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av-/nedskrivningar av immateriella-, materiella- och nyttjanderättstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader

-3 067
-3 380
-5 086
-1 763
-454
-13 750

-1 259
-2 566
-4 020
-1 275
-218
-9 337

-4 028
-11 511
-18 037
-5 672
-354
-39 601

Rörelseresultat

-6 7 6 8

-6 0 3 2

-1 9 5 7 1

P eriodens resultat före skatt
Skatt
P eriodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare
Övrigt totalresultat
P eriodens totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK
Antal aktier i genomsnitt under perioden
Antal aktier vid utgången av perioden

2021
3 1 mar

2020
3 1 mar

2020
3 1 dec

15 187
1 760
16 946

11 068
1 316
12 385

12 108
1 627
13 734

1 997

953

2 018

27 920

28 822

29 428

46 864

42 159

45 180

5 312

3 481

4 589

2 966
0
146
24 828
27 941

1 559
0
498
5 519
7 576

6 812
0
180
21 604
28 597

1 359

538

1 615

57 069

1 273

66 364

91 681

12 867

101 165

138 545

55 027

146 345

TILLGÅNGAR
5 622
723
578
58
6 982

Finansiella poster
Värdering av finansiella tillgångar till verkligt värde
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansnetto

Koncernens rapport över finansiell ställning (TSEK)

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Nyttjanderättstillgångar
Nyttjanderättstillgångar
Summa anläggningstillgångar
O msättningstillgångar

-256
8
-828
-1 077

-226
0
-447
-673

851
0
-3 479
-2 627

-7 8 4 5

-6 7 0 5

-2 2 1 9 9

0

0

0

-7 8 4 5

-6 7 0 5

-2 2 1 9 9

0

0

0

-7 8 4 5

-6 7 0 5

-2 2 1 9 9

-0,28
27 788 212
27 794 480

-0,40
16 619 447
16 619 447

-0,93
23 888 809
27 776 850

Varulager
Lager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Finansiella tillgångar (kortfristiga)
Finansiella tillgångar värderade till verkligtvärde via resultaträkningen
Kassa och bank
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Koncernens rapport över finansiell ställning (TSEK)

2021
3 1 mar

2020
3 1 mar

2020
3 1 dec

EGET K AP ITAL O CH SK ULDER
Eget kapital
Aktiekapital inkl. pågående emissioner
Övrigt tillskjutet kapital
Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat
Summa eget kapital

11 397
231 349
-157 642
85 103

6 814
125 965
-134 305
-1 525

11 397
231 368
-149 799
92 966

85 103

-1 5 2 5

92 966

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leasingskulder
Avsättningar
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

3 013
3 881
528
27 000
34 422

5 733
6 010
572
27 000
39 315

3 693
4 434
518
27 000
35 645

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kund
Leverantörsskulder
Leasingskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

2 720
2 590
5 982
2 149
884
4 695
19 021

2 720
5 643
3 270
2 014
698
2 893
17 237

2 720
2 444
3 009
2 116
1 727
5 719
17 735

53 442

56 552

53 379

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

SUMMA SK ULDER
SUMMA EGET K AP ITAL O CH SK ULDER

Koncernens rapport över förändring i eget kapital (TSEK)
Eget kapital vid ingången av perioden
Nyemissioner
Premier för utfärdade teckningsoptioner
Transaktionskostnader
Totalresultat för perioden
Summa eget kapital vid utgången av perioden

138 545

55 027

2021
jan - mar

2020
jan - mar

2020
jan - dec

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erlagd ränta
Betald/erhållen inkomstskatt
rörelseresultat

-6 768
1 719
-3 435
0
-8 4 8 5

-6 032
1 275
-403
0
-5 1 6 1

-19 571
5 663
-1 696
0
-1 5 6 0 5

Kassaflöde från förändringar i rörelseresultat
Ökning (-) / minskning (+) av varulager
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder
K assaflöde från den löpande verksamheten

-723
2 838
2 894
-3 4 7 6

311
-4 831
1 724
-7 9 5 7

-797
-25 949
-989
-4 3 3 4 0

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i nyttjanderättstillgångar
K assaflöde från investeringsverksamheten

-3 328
-29
-1 241
-4 5 9 8

-388
-88
0
-4 7 7

-1 928
-3 097
-1 499
-6 5 2 3

Finansieringsverksamheten
Nyemissioner
Likvid för sålda/återköpta teckningsoptioner
Transaktionskostnader
Upptagande av nya lån
Amortering av leasingskulder
Amortering av finansiella lån
K assaflöde från finansieringsverksamheten

0
-19
0
0
-520
-690
-1 2 3 0

0
0
-292
10 000
-487
-701
8 520

113 345
724
-4 315
10 000
-1 982
-2 720
115 052

K assaflödet för perioden

-9 3 0 4

86

65 189

Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

66 364
9
57 069

1 176
11
1 273

1 176
0
66 364

Koncernens rapport över kassaflödet (TSEK)

146 345

2021
jan - mar

2020
jan - mar

2020
jan - dec

92 966
0
-18
0
-7 845
85 103

5 411
0
0
-231
-6 705
-1 5 2 5

5 411
113 345
724
-4 315
-22 199
92 966
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2021
jan - mar

2020
okt - dec

2020
jul - sep

2020
apr - jun

2020
jan - mar

2020
jan - dec

2019
jan - dec

5 622

6 071

2 089

4 321

3 654

16 135

9 227

Rörelseresultat (TSEK)

-6 768

-3 648

-5 795

-4 097

-6 032

-19 571

-20 066

Resultat före skatt (TSEK)

-7 845

-5 427

-5 899

-4 168

-6 705

-22 199

-21 080

Kassaflöde från löpande
verksamheten (TSEK)

-3 476

-12 854

-4 422

-18 046

-8 018

-43 340

-9 771

Totalt kassaflöde (TSEK)

57 069

66 364

82 203

89 970

1 273

66 364

1 176

Eget kapital (TSEK)

85 103

92 966

98 604

103 802

-1 525

92 966

5 411

Nyckeltal
Nettoomsättning (TSEK)

Genomsnittligt antal aktier under
perioden

27 788 212 27 723 273 27 699 077 23 513 439 16 619 447 23 888 809 16 619 447

Antal aktier vid periodens utgång

27 794 480 27 776 850 27 699 077 27 699 077 16 619 447 27 776 850 16 619 447
-0,28

-0,20

-0,21

-0,18

-0,40

-0,93

-1,27

3,06

3,35

3,56

3,75

-0,09

3,35

0,33

61,4%

63,5%

65,9%

64,4%

-2,8%

63,5%

10,5%

Genomsnittligt antal medarbetare
under perioden

18

19

20

19

18

19

18

Antal medarbetare periodens
utgång

20

19

20

19

19

19

19

Vinst per akite, före och efter
utspädning (SEK)
Eget kapital per aktie (SEK)
Soliditet (%)

*NYCKELTALSDEFINITIONER
Vinst per aktie, före och efter utspädning = Resultatet efter skatt 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
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NOTER
NOT 1 GENERELL INFORMATION

Denna rapport omfattar det svenska moderbolaget Nanologica AB (publ), organisationsnummer
556664-5023 och dess dotterbolag. Moderbolaget är ett aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen
till huvudkontoret är Forskargatan 20 G, 151 36 Södertälje. Koncernens huvudsakliga verksamhet är
försäljning av silikabaserade kromatografiprodukter samt forskning och utveckling av läkemedel.
Rapporten för första kvartalet 2021 har godkänts för publicering den 23 april 2021, i enlighet med
styrelsebeslut den 22 april 2021..

NOT 2 REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering.
Nanologicas koncernredovisning är upprättad i enlighet med de av EU godkända International
Financial Reporting Standards (IFRS). Koncernens delårsrapport upprättas i enlighet med IAS 34
Delårsrapport och bokföringslagen.
Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i
delårsrapporten.
Grund för rapporternas upprättande
Koncernen tillämpar de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS) och
tolkningar av dessa (IFRIC). Vidare tillämpar koncernen Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell
rapporteringsrekommendation RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner.
Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden, med undantag för vissa
finansiella tillgångar som är värderade till verkligt värde.
REDOVISNINGSPRINCIPER
Uppskattningar och bedömningar
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av viktiga uppskattningar för
redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av
koncernens redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är
komplexa, eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för
koncernredovisningen anges i not 3.

Nya standarder och tolkningar som ännu inte har tillämpats av koncernen
Ett antal nya standarder och ändringar av tolkningar och befintliga standarder träder i kraft för
räkenskapsår som börjar efter 1 januari 2021 och har inte tillämpats vid upprättandet av koncernens
finansiella rapporter. Inga av dessa förväntas ha någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella
rapporter.
Koncernredovisning
Dotterbolag är alla bolag över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar
ett bolag när den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i bolaget och har
möjlighet att påverka avkastningen genom sitt inflytande i bolaget. Koncerninterna intäkter och
kostnader samt balansposter mellan koncernbolag elimineras i koncernredovisningen. Konsolidering
sker från och med den dag då moderbolaget erhåller ett bestämmande inflytande. Dotterbolag
exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.
Valuta
Moderbolagets funktionella valuta och koncernens rapporteringsvaluta är svenska kronor. Poster
som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen är värderade i den valuta
som används i den ekonomiska miljö där respektive bolag huvudsakligen är verksamt (funktionell
valuta).
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som
gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av sådana
transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till
balansdagens kurs, redovisas i rörelseresultatet i resultaträkningen. Valutakursvinster och förluster
som hänför sig till lån och likvida medel redovisas i resultaträkningen som finansiella intäkter eller
kostnader.
Vid upprättande av koncernredovisning omräknas utländska dotterbolags tillgångar och skulder till
svenska kronor enligt balansdagens kurs. Intäkter och kostnader omräknas till genomsnittlig
valutakurs. Valutakursdifferenser som uppstår redovisas i övrigt totalresultat, som en del av
omräkningsreserven i eget kapital.
Rörelsesegment
Ett rörelsesegment är en del av en koncern som bedriver verksamhet från vilken den kan generera
intäkter och ådra sig kostnader och för vilka det finns fristående finansiell information tillgänglig.
Koncernens uppdelning på rörelsesegment överensstämmer med de interna rapporter som
koncernens högsta verkställande beslutsfattare använder för att följa upp verksamheten och fördela
resurser mellan rörelsegrenar. Vd är koncernens högste verkställande beslutsfattare. I Nanologica är
det därför de rapporter som vd får över resultatet i olika delar av koncernen som utgör grunden för
segmentsinformationen. Två segment har identifierats i koncernen; drug development och
kromatografi. Segmentsinformation lämnas endast för koncernen.
Intäkter
Koncernen redovisar intäkter från varuförsäljning, distributionsavtal, samt från tjänsteuppdrag i form
av forskning och utvecklingsuppdrag. Intäktsredovisning sker i enlighet med den femstegsmodell som
anges i IFRS 15.
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Distributionsavtal
Dessa avtal består vanligen av ett antal komponenter (produkter i form av silika,
försäljningsrättigheter, marknadsföringstjänster och material). Då kunderna inte kan dra nytta av
varje specifik komponent separat eller med andra resurser som finns tillgängliga för kunden, har
avtalen som helhet bedömts utgöra ett prestationsåtagande.

Intäkt för patentförsäljning redovisas vid en given tidpunkt när kontroll över patentet har övergått till
kunden.

Intäkten för utfört prestationsåtagande, leverans av produkter, redovisas vid en given tidpunkt då
kontrollen övergår till kunden. Kontroll bedöms övergå till kund när överlämning till fraktförare sker
vid utlämning från Nanologicas lager. Fraktvillkoren innebär att köparen står risken vid frakten och
legal äganderätt då övergår till kund. Transaktionspriset är fast och inga väsentliga
finansieringskomponenter finns i avtalen.

Offentliga bidrag
Inkomster från offentliga bidrag som inte är förenade med krav på framtida prestation redovisas som
intäkt när villkoren för att få bidraget uppfyllts och de ekonomiska fördelar som är förknippade med
transaktionen sannolikt kommer att tillfalla bolag samt inkomsten kan beräknas tillförlitligt.

Eventuella förskott från kunder skuldförs och avräknas i takt med att kvantiteter köps in.
Forsknings- och utvecklingsuppdrag
Dessa avtal innebär att Nanologica utför specifika forsknings- eller utvecklingstjänster åt kunder.
Arbetet utförs baserat på kunds specifika substanser/läkemedel (AI) men med användning av
Nanologicas teknologi (process) och input i form av silika.
Avtalen med kunder är ramavtal från vilka kund sedan kan göra avrop i specifika arbetsorders. En
arbetsorder tillsammans med ramavtal utgör ett avtal per definition i IFRS 15.
De åtaganden som levereras till kund i är i många avtal en kombination av följande:
• Forskning- och utvecklingstjänstforskningstjänst enligt fastslagna arbetsorders - milstolpar
• Licens
• Patent
Varje del i avtalen har bedömts utgöra separata prestationsåtaganden. För forsknings- och
utvecklingstjänsterna bedöms varje separat arbetsorder/milstolpe utgöra ett separat
prestationsåtagande då varje fas har ett eget värde för kunden.
Transaktionspriset är ett fast pris per arbetsorder/milstolpe, alternativt ett fast pris per utförd
arbetstimme och material. Viss rörlig komponent finns avseende ”success fees”. Rörliga avgifter har
bedömts för osäkra för att räknas med i det initiala transaktionspriset. Dessa intäktsförs så snart man
gör bedömningen att det är mycket sannolikt att ersättningen inte måste reverseras i efterföljande
period. I vissa fall förekommer ”up-front fees”. Dessa hanteras inte som betalning för ett separat
åtagande utan ses som en förskottsbetalning för forsknings- och utvecklingstjänster och skuldförs
fram till dess att åtagandet är levererat. En del av ersättningen har erhållits i aktier. Dessa har
värderats till verkligt värde och ingår i transaktionspriset/intäkt för försäljning licens.
Prestationsåtagande i form av forsknings- och utvecklingstjänster redovisas över tid i och med att
Nanologica skapar en produkt/tjänst utan alternativ användning och har rätt till ersättning för
nedlagt arbete. I vissa fall äger och kontrollerar även kunden produkt (AI) som utvecklas tillsammans
med Nanologica. Färdigställandegraden mäts baserat på output (färdigställda milstolpar) alternativt
på input (nedlagda kostnader, arbetade timmar och material).
Försäljning av licens har bedömts utgöra en rätt att använda (right-to-use) licens och därmed sker
intäktsredovisning av denna vid en given tidpunkt.

Koncernen tillämpar undantaget som innebär att upplysning om återstående prestationsåtaganden
hänförliga till avtal med en kortare löptid än ett år inte lämnas.

Inkomster från offentliga bidrag som är förenade med krav på framtida prestation redovisas som
intäkt när prestationen utförs och de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen
sannolikt kommer att tillfalla bolaget och inkomsten kan beräknas tillförlitligt.
Offentliga bidrag har värderats till det verkliga värdet av den tillgång som bolaget fått.
Bidrag som mottagits innan dess att villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas
som skuld.
Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter och räntekostnader redovisas i årets resultat genom tillämpning av effektivräntemetoden. Finansiella kostnader utgörs av ränta och andra kostnader i samband med upplåning.
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda såsom löner och sociala kostnader, semester och betald sjukfrånvaro
redovisas i takt med att de anställda utför tjänster. Åtaganden för de anställda tryggas genom
avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras de planer där
bolagets förpliktelse är begränsad till de avgifter bolaget åtagit sig att betala. I sådant fall beror
storleken på den anställdes pension på de avgifter som bolaget betalar till planen eller till ett
försäkringsbolag och den kapitalavkastning som avgifterna ger. Följaktligen är det den anställde som
bär den aktuella risken och investeringsrisken. Bolagets förpliktelser avseende avgifter till
avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i årets resultat i den takt de intjänas genom att de
anställda utfört tjänster åt bolaget under en period.
Aktuell och uppskjuten skatt
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Den aktuella skattekostnaden
beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade.
Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som
uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och deras redovisade värden i
koncernredovisningen. Den uppskjutna skatten redovisas emellertid inte om den uppstår till följd av
en transaktion som utgör den första redovisningen av en tillgång eller skuld som inte är ett
rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat eller
skattemässigt resultat. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser som har
beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna
skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.
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Uppskjutna skattefordringar på underskottsavdrag redovisas i den omfattning det med stor
sannolikhet kommer att finnas skattemässiga överskott tillgängliga, mot vilka underskotten kan
utnyttjas.
Uppskjutna skatter som hänför sig till temporära skillnader avseende innehav i dotterbolag redovisas
inte då moderbolaget i samtliga fall kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna
och det inte bedöms sannolikt att en sådan återföring sker inom en överskådlig framtid.
Uppskjutna skattefordringar och skulder kvittas när det finns legal kvittningsrätt för aktuella
skattefordringar och skatteskulder och när de uppskjutna skattefordringarna och skatteskulderna
hänför sig till skatter debiterade av en och samma skattemyndighet och avser antingen samma
skattesubjekt eller olika skattesubjekt, där det finns en avsikt att reglera saldona genom
nettobetalningar.
Immateriella anläggningstillgångar
Anskaffning genom separata förvärv
Immateriella tillgångar som förvärvats separat redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för
ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt
över tillgångens uppskattade nyttjandeperiod. Bedömd nyttjandeperiod uppgår till 5 år för patent.
Anskaffning genom intern upparbetning – Balanserade produktutvecklingsutgifter
Produktutvecklingsarbetet delas upp i en forskningsfas och en utvecklingsfas. Samtliga utgifter som
härrör från bolagets forskningsfas redovisas som kostnad när de uppkommer. Samtliga utgifter för
utveckling redovisas som tillgång om samtliga följande villkor är uppfyllda:
• Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan
användas eller säljas
• Koncernens avsikt är att färdigställa tillgången
• Det finns förutsättningar för att använda den eller sälja tillgången
• Tillgången bedöms generera framtida ekonomiska fördelar
• Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja och
slutföra
• Utgifterna kan beräknas tillförlitligt
Direkt hänförbara utgifter som balanseras innefattar utgifter för anställda, ersättningar för erhållna
utvecklingstjänster samt direkt material.

Borttagande från balansräkningen
En immateriell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller
när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av
tillgången. Den vinst eller förlust som uppkommer när en immateriell anläggningstillgång tas bort
från balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt erhållits, efter avdrag för direkta
försäljningskostnader, och tillgångens redovisade värde. Detta redovisas i resultaträkningen som en
övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Anskaffningsvärdet består av inköpspriset, direkt
hänförliga utgifter för att bringa tillgången på plats samt uppskattade utgifter för nedmontering och
bortforsling. Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade
värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer kostnadsförs när de uppkommer.
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar görs linjärt över tillgångens bedömda
nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas när tillgången kan tas i bruk. Koncernens materiella
anläggningstillgångar består av inventarier, verktyg och installationer och bedömd nyttjandeperiod
för dessa uppgår till 5–10 år.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som
övrig rörelseintäkt respektive övrig rörelsekostnad.
Nedskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag analyserar bolaget de redovisade värdena för materiella och immateriella
tillgångar för att fastställa om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har minskat i värde.
Om så är fallet, beräknas tillgångens återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en eventuell
nedskrivning. Då det inte är möjligt att beräkna återvinningsvärdet för en enskild tillgång, beräknar
bolaget återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör. Årligen utförs
även en nedskrivningsprövning på balanserade utgifter för utvecklingsarbeten som ännu inte har
färdigställts.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärdet. Verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader är det pris som bolaget
beräknar kunna erhålla vid en försäljning med avdrag för sådana kostnader som är direkt hänförliga
till försäljningen. Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras framtida kassaflöde till nuvärde med
en diskonteringsränta före skatt som återspeglar aktuell marknadsbedömning av pengars tidsvärde
och de risker som förknippas med tillgången.

Efter första redovisningstillfället redovisas internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar till
anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade
nedskrivningar. Avskrivning påbörjas när tillgången kan användas. Aktiverade utgifter skrivs av linjärt
över en bedömd nyttjandeperiod om 5 år.

Vid varje balansdag gör bolaget en bedömning av om den tidigare nedskrivningen inte längre är
motiverad. Om så är fallet återförs nedskrivningen delvis eller helt. En återföring av en nedskrivning
redovisas direkt i resultaträkningen.

Omprövning av nyttjandeperioder
Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns en indikation på att
dessa har förändrats jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Effekten av eventuella
ändringar i uppskattningar och bedömningar redovisas framåtriktat. Avskrivning påbörjas när
tillgången kan användas.

Leasingavtal där koncernen är leasetagare
Koncernen har leasingavtal för lokaler och produktionsutrustning. Koncernen redovisar samtliga
leasingavtal (med några undantag som anges nedan) i rapporten över finansiell ställning som en
leasingskuld för skyldigheten att betala framtida fasta leasingavgifter och en nyttjanderättstillgång
som ett uttryck för rättigheten att få använda en underliggande tillgång. Leasingskulden värderas till
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upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden varför leasingbetalningar
fördelas mellan amortering av leasingskulden och räntekostnad. Leasingskulder redovisas som
nuvärdet av återstående leasingavgifter i rapport över finansiell ställning och inkluderar följande
leasingbetalningar:
• Fasta avgifter
• Variabla leasingavgifter som beror på ett index eller ett pris, initialt värderade med hjälp av index
eller pris vid inledningsdatumet
• Belopp som förväntas betalas ut av leasetagaren enligt restvärdesgarantier eller vid nyttjande av
köpoption
Leasingbetalningar som kommer att göras för rimligtvis säkra förlängningsoptioner ingår också i
värderingen av skulden. För att beräkna leasingskulden diskonteras leasingbetalningarna med
leasingavtalets implicita ränta. Om denna räntesats inte kan fastställas enkelt används leasetagarens
marginella låneränta.
Nyttjanderättstillgången värderas till anskaffningsvärde och redovisas till ett belopp motsvarande det
leasingskulden ursprungligen värderades till efter justering för förutbetalda leasingavgifter och
initiala direkta utgifter, samt utgifter för att återställa tillgången till det skick som föreskrivs i
leasingavtalets villkor. Nyttjanderätter skrivs av linjärt i efterföljande perioder över det kortare av
nyttjandeperioden och leasingperioden. Om koncernen är rimligt säker på att utnyttja en köpoption
skrivs nyttjanderätten av över den underliggande tillgångens nyttjandeperiod.
Koncernen har valt att i rapporten över finansiell ställning inte redovisa leasingavtal för vilka den
underliggande tillgången är av lågt värde eller med en leasingperiod (inklusive förlängningsperiod
som koncernen är rimligt säker på att förväntas utnyttja) som understiger 12 månader. Koncernen
redovisar leasingavgifter som omfattas av undantagsreglerna som en leasingkostnad linjärt över
leasingperioden. Koncernen har valt att tillämpa den praktiska lösningen som ger en leasetagare
möjlighet att välja att inte skilja leasingkomponenter från icke-leasingkomponenter för
lokalhyresavtal och istället redovisa varje leasingkomponent och icke-leasingkomponent som en
enda leasingkomponent.
Koncernen har identifierat att en del av ett leverantörsavtal, ett service- och
kontrakttillverkningsavtal, utgör ett leasingavtal. Avtalet innehåller explicit identifierade tillgångar
som inte kan användas av leverantören annat än för att tillverka Nanologicas produkter.
Leverantören har inte rätt att byta ut utrustningen och använda andra tillgångar för att producera
produkterna. Dessutom har koncernen en option att köpa ut tillgångarna vid avtalets slut som
sannolikt kommer att nyttjas. Utrustningen redovisas som en nyttjanderättstillgång i koncernen. Då
koncernen redan betalat leverantören för utrustningen, har stått för investeringen, redovisas inte
någon leasingskuld i balansräkningen.
Finansiella instrument
Koncernens finansiella instrument består av:
• Kundfordringar
• Kortfristiga placeringar
• Likvida medel
• Skulder till kreditinstitut
• Övriga långfristiga skulder (lån)
• Leverantörsskulder

Koncernen har inte några derivat och säkringsredovisning förekommer ej.
Finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Tillgångar i denna kategori uppkommer huvudsakligen från tillhandahållande av varor och tjänster till
kunder (t.ex. kundfordringar) men innefattar även andra typer av finansiella tillgångar där målet är
att hålla dessa tillgångar för att erhålla avtalsenliga kassaflöden och dessa kassaflöden är uteslutande
betalningar av kapitalbelopp och ränta. De redovisas initialt till verkligt värde plus
transaktionskostnader som är direkt hänförliga till förvärv eller emission, och redovisas därefter till
upplupet anskaffningsvärde med effektivräntemetoden.
Nedskrivning
Nedskrivningsbehov för kundfordringar redovisas baserat på det förenklade tillvägagångssättet med
användning av de förväntade kreditförlusterna för hela kontraktens återstående livslängd. För att
beräkna kreditförlustreserven på kundfordringar använder koncernen en matris. De historiska
förlustfrekvenserna justeras för att återspegla aktuell och framåtblickande information som påverkar
kundernas förmåga att betala fordran. För kundfordringar, som redovisas netto, redovisas
avsättningar i en separat reserv för befarade kundförluster, och kostnaden redovisas som en
försäljningskostnad i resultaträkningen. Vid bekräftelse på att kundfordring inte kommer att kunna
betalas av kunden, skrivs tillgångens bruttovärde av mot tillhörande reserv. Koncernen har historiskt
redovisat låga kundförluster, kundkrediterna är relativt kortfristiga och företaget har relativt få
obetalda utestående förfallna kundfordringar. Kreditrisken bedöms som låg.
Likvida medel
Likvida medel inkluderar kontanter, inlåning i banker, andra kortfristiga höglikvida investeringar med
ursprungliga löptider om tre månader eller mindre. I likvida medel i kassaflödesanalysen ingår även
ex övertrassering på bankkonton och checkräkningskredit. Dessa redovisas dock som kortfristiga
skulder i koncernbalansräkningen.
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen avser koncernens innehav i
noterade aktier. Alla värdeförändringar i dessa poster redovisas direkt i resultaträkningen.
Finansiella skulder
De finansiella skulderna klassificeras och värderas som skulder värderade till upplupet
anskaffningsvärde.
Finansiella skulder inkluderar följande poster:
• Banklån och övriga lån redovisas initialt till verkligt värde med avdrag för transaktionskostnader
direkt hänförliga till instrumentets emission. Dessa räntebärande skulder mäts därefter till
upplupet anskaffningsvärde med effektivräntemetoden, vilken säkerställer att räntekostnaden
beräknas baserat på en fast ränta på det redovisade beloppet av skulden i balansräkningen. I den
redovisade effektiva räntan ingår initiala transaktionskostnader och eventuella premier som ska
betalas vid inlösen samt ränta eller kupong som betalas medan skulden är utestående.
• Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster som har förvärvats i den
löpande redovisningen. Leverantörsskulder och klassificeras som kortfristiga skulder om de
förfaller inom ett år eller tidigare (eller under normal verksamhetscykel om denna är längre).
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Varulager
Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip, dvs till det lägsta av anskaffningsvärde och
nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet består av direkta varukostnader, direkt lön och
hänförbara indirekta tillverkningskostnader (baserade på normal tillverkningskapacitet).
Anskaffningsvärdet för individuella artiklar i varulagret beräknas enligt tillverkningskalkyl.
Nettoförsäljningsvärdet utgörs av beräknat försäljningsvärde med avdrag för beräknad
försäljningskostnad.
Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en befintlig legal eller informell
förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska
resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen sam att en tillförlitlig uppskattning av
beloppet kan göras. Avsättningarna värderas till nuvärdet av det belopp som förväntas krävas för att
reglera förpliktelsen. Härvid används en diskonteringsränta före skatt som återspeglar en aktuell
marknadsbedömning av det tidsberoende värdet av pengar och de risker som är förknippade med
avsättningen. Den ökning av avsättningen som beror på att tid förflyter redovisas som finansiell
kostnad.
Eventualförpliktelser
Koncernen lämnar upplysning om eventualförpliktelser om det föreligger ett möjligt åtagande som
bekräftas endast av flera osäkra framtida händelser och det inte är troligt att ett utflöde av resurser
krävs eller att åtagandets storlek inte kan beräknas med tillräcklig säkerhet.

NOT 3 VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar
Nedan redogörs för de viktigaste antagandena om framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i
uppskattningar per balansdagen, som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i
redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår.
Viktiga bedömningar vid tillämpning av koncernens redovisningsprinciper
I följande avsnitt beskrivs de viktigaste bedömningar, förutom de som innefattar uppskattningar (se
ovan), som företagsledningen har gjort vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper och
som har den mest betydande effekten på de redovisade beloppen i de finansiella rapporterna.
Immateriella tillgångar – aktivering av utvecklingsutgifter
Koncernen bedriver utvecklingsverksamhet. En immateriell tillgång som uppstår genom utveckling
ska endast tas upp som en tillgång i balansräkningen om samtliga villkor i IAS 38 är uppfyllda. För
varje utvecklingsprojekt tar koncernens ledningsgrupp löpande ställning till om det finns
förutsättningar för att sälja den färdiga produkten och om det finns teknisk kompetens och
finansiella resurser för att färdigställa tillgången.

Eventualtillgångar
Koncernen lämnar upplysning om eventualtillgångar till följd av inträffade händelser vars förekomst
endast kommer att bekräftas av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom
företagets kontroll, inträffar eller uteblir.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Denna innebär att rörelseresultatet justeras för
transaktioner som inte medfört in eller utbetalningar under perioden samt för eventuella intäkter
och kostnader som hänförs till investerings- eller finansieringsverksamhetens kassaflöden.
Resultat per aktie
Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resultat i koncernen hänförligt till moderbolagets
aktieägare och på det vägda genomsnittliga antalet aktier utestående under året. Under
rapporterade perioder fanns inga potentiella stamaktier som kunde ge upphov till
utspädningseffekter.
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NOT 4 SEGMENT

Ett rörelsesegment är en del av en koncern som bedriver verksamhet från vilken den kan generera
intäkter och ådra sig kostnader samt för vilka det finns fristående finansiell information tillgänglig.
Koncernens uppdelning på rörelsesegment överensstämmer med de interna rapporter som
koncernens högsta verkställande beslutsfattare använder för att följa upp verksamheten och fördela
resurser mellan rörelsegrenar. Vd är koncernens högste verkställande beslutsfattare. I Nanologica är
det därför de rapporter som vd får över resultatet i olika delar av koncernen som utgör grunden för
segmentsinformationen. Två segment har identifierats i koncernen; drug development och
kromatografi. Segmentsinformation lämnas endast för koncernen.

Uppdelning av nettoomsättning utifrån segment
och geografisk region (TSEK)
Kromatografi
Sverige
Kina
USA
Övriga världen
Drug development
Sverige
Övriga världen

2021 jan - mar
Nettoomsättning
Råvaror och förnödenheter samt förändring av lager
Bruttoresultat
Bruttomargnial (bruttoresultat / nettoomsättning)

Övrga rörelseposter (netto)
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster

K roma
141
131
272

DD
5 481
-2 475
3 006

K onc ernfunktioner
0
0
0

Total
5 622
-2 344
3 278

193%

55%

n/a

58%

-3 596
-3 3 2 4

-3 3 2 4

-3 118
-1 1 1

-3 333
-3 3 3 2

-10 047
-6 7 6 8

-1 1 1

-1 077
-4 4 0 9

-1 077
-7 8 4 5

Nettoomsättning större kunder (TSEK)
Kund A - Drug Development

2021
jan - mar

2020
jan - mar

2020
jan - dec

141

694

4 466

0

0

319

13

532

3 324

0

0

410

128

163

414

5 481

2 960

11 670

4 879

2 595

9 718

602

365

1 952

5 622

3 654

16 135

2021
jan - mar

2020
jan - mar

2020
jan - dec

4 880

2 595

9 655

Kund A (%)

87%

71%

60%

Kund B - Drug Development

602

365

1 952

Kund B (%)

11%

10%

12%

13

443

3 235

0%

12%

20%

127

251

1 293

Kund C - Kromatografi
Kund C (%)

Övriga
Övriga (%)

2%

7%

8%

5 622

3 654

16 135

2020 jan - mar
K roma
694
-1 552
-8 5 8

DD
2 960
-6
2 954

K onc ernfunktioner
0
-12
-1 2

Total
3 654
-1 570
2 084

-124%

100%

n/a

57%

Övrga rörelseposter (netto)
Rörelseresultat

-2 763
-3 6 2 1

-2 012
942

-3 342
-3 3 5 4

-8 117
-6 0 3 2

Finansnetto
Resultat efter finansiella poster

-3 6 2 1

942

-673
-4 0 2 7

-673
-6 7 0 5

Nettoomsättning
Förändring av lager
Bruttoresultat
Bruttomargnial (bruttoresultat / nettoomsättning)

NOT 5 ÖVERGÅNG TILL IFRS

Nanologica AB har tidigare tillämpat Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning ("K3"). Från och med 1 januari 2020 upprättar Nanologicas AB sin års- och
koncernredovisning enligt EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS) samt
tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRIC). Första tillfället IFRS och RFR2 tillämpades var
fjärde kvartalet 2020. Jämförelsetal har beräknats från 2019 och redovisas på förekommande
tabeller i rapporten.

2020 jan - dec
Nettoomsättning
Förändring av lager
Bruttoresultat
Bruttomargnial (bruttoresultat / nettoomsättning)
Övrga rörelseposter (netto)
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster

K roma
4 466
-2 945
1 521
34%

DD
11 669
-278
11 391
98%

K onc ernfunktioner
0
-8
-8
n/a

Total
16 135
-3 231
12 904
80%

-12 013
-1 0 4 9 2

-8 894
2 497

-11 569
-1 1 5 7 7

-32 476
-1 9 5 7 1

2 497

-2 627
-1 4 2 0 4

-2 627
-2 2 1 9 9

-1 0 4 9 2
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