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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2017 
 
 
PERIODEN 

• Nettoomsättningen uppgick till 2 600 TSEK (2 000), varav fjärde kvartalet 2 401 TSEK (1 516) 
• Resultatet efter skatt uppgick till -19 505 (-22 460) TSEK, varav fjärde kvartalet –1 196 TSEK  

(-4 381) 
• Resultat per aktie var -4,22 SEK (-6,18), varav fjärde kvartalet -0,26 SEK (-0,99) 
• Likvida medel uppgick på balansdagen till 7 036 TSEK (16 807)  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 
• Samarbetsavtal har ingåtts med ett globalt kemiföretag för ett utvecklingsprojekt inom området 

växtskydd, vilket löper under ett år  
• Nanologicas indiska Joint Venture bolag registrerades i början av november med namnet 

Nanghavi Chromatography Solutions Pvt Ltd 
• Leveranserna av kromatografiprodukter till Indien har återupptagits under fjärde kvartalet 
• Den 1 november utbetalades den andra delen om 8 MSEK av lånefinansieringens totalt 16 MSEK 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 
• Förberedelser pågår för ny affärsgren, rening av insulin. Preliminära kalkyler visar att god 

lönsamhet kan uppnås relativt snabbt.  
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BRA AVSLUT PÅ ÅRET! 
Vi fick ett bra avslut på 
året då intäkterna under 
fjärde kvartalet ökade till 
6 MSEK jämfört med 
föregående års 3,1 MSEK. 
Båda affärsområdena 
bidrog till ökningen. 
Kostnaderna minskade 
samtidigt under fjärde 
kvartalet till 6,9 MSEK 

(7,5). Detta tillsammans har gjort att vi 
under fjärde kvartalet har ett rörelseresultat 
efter skatt på -1,2 MSEK (-4,3). 

Framåt på flera fronter inom Drug Delivery  
Intäkterna inom Drug Delivery kom från 
projektet inom växtskydd där vi under fjärde 
kvartalet nådde viktiga milstolpar. Framstegen 
medför att projektet fortsätter åtminstone 
under första kvartalet, men sannolikt också 
under resten av 2018 med ytterligare intäkter. 
Arbetet har medfört att vi dessutom utvecklat 
vår plattform på sätt som är intressant även för 
läkemedel. De två molekyler vi formulerar i 
projektet finns i varianter som också används 
som läkemedel. Vi ser över hur vår nyvunna 
kunskap kan användas.   

Vi fortsatte också att arbeta med egna 
läkemedelsprojekt. Under november zoomade 
vi in på två projekt som vi beslutade att driva 
vidare, ett helt eget och ett tillsammans med en 
partner. Vi kommer under 2018 verka för att 
båda dessa projekt ska avancera mot kliniska 
studier.  

Etablerar kundbas i både Indien och Kina 
Försäljningen inom kromatografi är den 
starkaste i bolagets historia, och merparten 
kommer från leveranser till Indien. Vi har nu 
etablerat ett labb i Indien och flera mindre 
kunder har under en tid använt våra 
produkter. Några av dem har upprepade 
gånger köpt våra, vilket är ett tecken på att 
produkterna vinner förtroende.  

Lärdomarna från Indien har vi tillämpat i vår 
utvärdering av den kinesiska marknaden, 
vilket gjort att testförsäljningen i Kina 
utvecklats på ett mycket bra sätt. Den främsta 
skillnaden ligger i hur vi bemöter frågor kring 
produkterna. Vi vet vilka frågor som brukar 
komma och vi kan hjälpa kunderna med 
handhavande. I Indien adresserade vi först inte 
tekniska frågor på det sätt vi gör idag, varför 
kunderna drog slutsatsen att det kunde vara 

något fel på produkten. Att lära av misstag har 
kostat oss en hel del, så jag är glad att 
konstatera att vi idag faktiskt drar nytta av vår 
läxa. 

Resultatet i Kina är mycket uppmuntrande. 
Under fjärde kvartalet har vi sålt testprodukter 
och redan lyckats etablera oss hos ett mindre 
antal slutkunder. De har alltså inte bara 
utvärderat våra produkter utan i vissa 
processer också ersatt kolonner från 
konkurrenter med kolonner från oss. Orsaken 
till detta är att våra produkter håller längre, 
varför kundens totalkostnad sjunker.  

Potentialen i Kina (liksom i Indien) är enorm. 
Det är en stor befolkning som blir äldre och 
därför behöver mer läkemedel samtidigt som 
den kinesiska staten ställer höga krav på 
kontroll av såväl läkemedel som livsmedel. Det 
skapar goda förutsättningar för våra 
produkter.  

Förberedelser för ny stor affärsgren 
Vi har under kvartalet fördjupat 
förberedelserna för ytterligare en affärsgren, 
preparativ kromatografi. Detta används inom 
läkemedelstillverkning för att ”rena” peptider 
där det största behovet finns inom 
insulinproduktion.  Här används avsevärt 
större mängder silika än inom analytisk 
kromatografi. 

Området intresserar oss av tre skäl. För det 
första bedöms vår teknik vara mycket 
konkurrenskraftig i detta segment För det 
andra planerar vi att gå in på marknaden 
tillsammans med kunder och för det tredje ser 
vi ut att relativt snabbt kunna nå mycket god 
lönsamhet i en sådan affär.  

Denna rational grundar sig på samtal både med 
tilltänkta kunder och med kontraktstillverkare. 
De samtal vi för har nu kommit så långt att vi 
vill berätta om dem.  

Vi har sedan en tid haft en dialog med två 
möjliga kunder på området. Dessa dialoger har 
fördjupats sedan dessa med positivt utfall 
utvärderat mindre mängder av Nanologicas 
material. Vi har utväxlat uppgifter om möjliga 
volymer och priser med målet att Nanologica 
ska kvalificera sig som andraleverantör hos 
dessa.  

För att kunna möta de volymer dessa kunder 
behöver inledde vi under fjärde kvartalet 
samtal med en brittisk kontraktstillverkare 
kring storskalig produktion av 
kromatografimedia. Samtalen har bland annat 
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omfattat så kallad tech transfer från 
Nanologica., utveckling av processer för 
volymproduktion samt inventering av befintlig 
utrustning hos tillverkaren. Möjliga 
avtalskonstruktioner med specifika 
ersättningsnivåer har också utväxlats.  

Sammantaget ser vi mycket positivt på denna 
möjlighet. Vi har dragit lärdom av de 
erfarenheter vi gjort de senaste åren och 
utformat en strategi med väsentligt bättre 
kontrollerad risk och en mycket högre uppsida. 
Jag räknar därför med att under 2018 
presentera en rad spännande nyheter. 

VD, Andreas Bhagwani 

 

OMSÄTTNING OCH RESULTAT 
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet 
uppgick till 2 401 TSEK (1 516). Den 
ackumulerade nettoomsättningen uppgick till  
2 600 TSEK (2 000). Ökningen, både för 
kvartalet och ackumulerat hänförs dels till att 
kromatografiförsäljningen kommit igång samt 
delsintäkter inom området Drug Delivery. 
Kromatografiområdet bidrog med 841 TSEK 
(544) och Drug Delivery bidrog med 1 736 
TSEK (1 390). 

Rörelsens kostnader under fjärde kvartalet 
minskade till -6 858 TSEK (-7 472). De 
ackumulerade rörelsekostnaderna uppgick till 
-27 326 TSEK (27 817).  

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick 
till - 809 TSEK (-4 321) och resultatet efter 
skatt uppgick till -1 196 TSEK (-4 381). Det 
ackumulerade rörelseresultatet uppgick till  
-18 712 TSEK (-22 197) och resultatet efter 
skatt uppgick till -19 505 TSEK (-22 460).  

Det förbättrade rörelseresultatet hänförs till 
ökad försäljning inom affärsområdena. 
Utöver detta har lagret byggts upp för att 
möta den ökade efterfrågan samt 
omvärdering av befintliga produkter har 
gjorts då ökad kunskap om deras 
marknadsvärde har tillkommit under året. 

Poster av engångskaraktär uppgick under året 
till -726 TSEK och hänförs till kostnader för 
varsel av personal i maj. Justerat för poster av 
engångskaraktär uppgick det ackumulerade 
rörelseresultatet till -17 926 TSEK. 

Medelantalet anställda under perioden uppgick 
till 16 (19), varav 8 (12) kvinnor och 8 (7) män. 

INVESTERINGAR, LIKVIDITET  
OCH FINANSIELL STÄLLNING 
Den 31 december 2017 uppgick de 
ackumulerade bokförda investeringarna för 
balanserade utgifter för forskning och 
utveckling till 5 504 TSEK (6 590). Summan 
avser utvecklingsarbete relaterat till 
produktutveckling inom affärsområdena 
Kromatografi och Drug Delivery.  

Motsvarande värde för patentportföljen 
uppgick till 826 TSEK (860) varav merparten 
avser investeringar i patent och patent-
ansökningar relaterade till affärsområdet Drug 
Delivery.  

Materiella anläggningstillgångar uppgick på 
balansdagen till 1 543 TSEK (1 845). 
Investeringar i materiella anläggnings-
tillgångar har i huvudsak finansierats genom 
företagslån och tillväxtlån från Almi. 

Likvida medel på balansdagen uppgick till  
7 036 TSEK (16 807). I november utbetalades 
resterande del, 8 MSEK, av lånefinansieringen 
om totalt 16 MSEK som upptogs i juni 2017. 
För fortsatt expansion kan bolaget komma att 
se över sin framtida finansiering. 

Eget kapital uppgick till 2 528 TSEK (22 033) 
och soliditeten uppgick till 10 procent (69) per 
31 december. 

Ställda säkerheter uppgick till 5 225 TSEK 
(3 550). 

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. 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
PERIODEN  
Samarbetsavtal tecknat för ett 
utvecklingsprojekt 
De uppsatta målen i projekt för växtskydd 
uppnåddes varför projektet kommer att 
fortsätta också under första kvartalet 2018. 

Förstudie Kina  
Bolagets utvärdering av förutsättningarna att 
bedriva försäljning av kromatografiprodukter i 
Kina har resulterat i att återkommande kunder 
har rekryterats.  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
PERIODENS UTGÅNG 
Start av ny affärsgren förbereds 
Förberedelser pågår för att starta en ny 
affärsgren, som bedöms på relativt kort tid 
kunna nå en mycket god lönsamhet. 
Affärsgrenen är preparativ kromatografi där 
stora mängder kromatografimedia används för 
att ”rena” peptider inom 
läkemedelstillverkning, och då framför allt 
insulin.  

Efter att två potentiella kunder genomfört 
småskaliga tester med goda resultat har 
diskussioner inletts om leveranser i större 
skala.  

För att kunna leverera större volymer har 
diskussioner inletts med en 
kontraktstillverkare som har stort 
produktionskunnande, redan har merparten av 
nödvändig utrustning samt den infrastruktur 
som krävs.   

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 26-28 i Årsredovisningen för 2016. 
De redovisnings- och värderingsprinciper som 
har använts är oförändrade jämfört med dem 
som tillämpades 2016.  

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. 

Dotterbolagen Nanologica Pure Sàrl och 
Nanghavi ABs ställning och resultat saknar 

betydelse för bedömningen av koncernens 
ställning och resultat varför 
delårsrapporteringen endast omfattar 
moderbolaget Nanologica AB (publ). 

KOMMANDE FINANSIELL 
INFORMATION 
Delårsrapport kvartal 1 25 april 2018 
Delårsrapport kvartal 2 23 augusti 2018 
Delårsrapport kvartal 3 23 november 2018 
 
ÅRSSTÄMMA 
Årsstämman kommer att hållas den 31 maj 
2018 kl. 12:00 i Stockholm. Lokal ej beslutad. 

REVISORERNAS GRANSKNING 
Denna delårsrapport har inte granskats av 
bolagets revisorer.  

Södertälje 23 februari 2017 

VD Andreas Bhagwani 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

VD Andreas Bhagwani,  
tel. 070-316 17 02 

Ekonomichef Eva Osterman,  
tel. 072-180 30 75 

 

Denna information är sådan information som 
Nanologica AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen 
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 
för offentliggörande den 23 februari 2018. 

 

 
 
 
 

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. För ytterligare information, besök 
www.nanologica.com.  
 
Nanologica AB (publ) är listat på Aktietorget. 
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Resultaträkning (TSEK) Okt-dec
2017

Okt-dec
2016

Helår
2017

Helår
2016

Nettoomsättning 2 401 1 516 2 600 2 000
Förändring av lager 2 607 1 158 3 752 1 158
Aktiverat arbete för egen räkning 720 212 1 500 767
Övriga rörelseintäkter 321 265 762 1 694
Summa rörelsens intäkter 6 049 3 151 8 614 5 619

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -634 -410 -1 278 -1 933
Övriga externa kostnader -2 685 -2 916 -10 746 -10 530
Personalkostnader -2 667 -2 941 -11 895 -11 433
Av/nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -847 -1130 -3 336 -3 713
Övriga rörelsekostnader -24 -75 -70 -208
Summa rörelsens kostnader -6 858 -7 472 -27 326 -27 817

Rörelseresultat -809 -4 321 -18 712 -22 197

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncerföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter och liknande resultatposter 48 4 247 -68
Räntekostnader och liknande resultatposter -435 -65 -1 040 -194
Summa resultat från finansiella poster -387 -61 -793 -262

Resultat efter finansiella poster -1 196 -4 381 -19 505 -22 460

Resultat efter skatt -1 196 -4 381 -19 505 -22 460

Resultat per aktie, SEK -0,26 -0,99 -4,22 -6,18
Genomsnittligt antal aktier under perioden 4 617 452 3 358 147 4 617 452 3 633 405
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Balansräkning (TSEK) 2017-12-31 2016-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 5 504 6 590

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt 
liknande rättigheter 826 860

Summa immateriella anläggningstillgångar 6 330 7 449

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 1 543 1 845

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 199 199

Summa anläggningstillgångar 8 072 9 493

Omsättningstillgångar
Varulager
Lager av färdiga varor 4 910 1 158

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 372 1 100
Aktuell skattefordran 760 113
Övriga fordringar 406 1 899
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 708 1 301
Summa kortfristiga fordringar 6 246 4 414

Kassa och bank
Kassa och bank 7 036 16 807

Summa omsättningstillgångar 18 192 22 378

Summa tillgångar 26 264 31 872
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Balansräkning (TSEK) 2017-12-31 2016-12-31

Eget kapital och skulder

Bundet eget kapital
Aktiekapital (4 617 452 aktier) 1 893 1 893
Fond för utvecklingsutgifter 1 934 685
Summa bundet eget kapital 3 827 2 578

Fritt eget kapital
Överkursfond 88 457 88 457
Balanserad vinst eller förlust -70 251 -46 543
Periodens resultat efter skatt -19 505 -22 460
Summa fritt eget kapital -1 299 19 455

Summa eget kapital 2 528 22 033

Avsättningar
Övriga avsättningar 511 493
Summa avsättningar 511 493

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 2 725 3 796
Summa långfristiga skulder 2 725 3 796

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 1 131 831
Leverantörsskulder 1 542 1 947
Kortfristiga låneskulder 16 000 -
Övriga kortfristiga skulder 616 1 602
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 210 1 170
Summa kortfristiga skulder 20 499 5 549

Summa skulder 23 736 9 838

Summa eget kapital och skulder 26 264 31 872
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Förändring av Eget Kapital 
(TSEK)

Aktiekapital

Fond för 
utvecklings-

utgifter Överkurs-fond
Övrigt fritt eget 

kapital
Summa eget 

kapital
Eget kapital 2016-12-31 1 893 685 88 457 -69 002 22 034
Fond för utvecklingsutgifter 1 249 -1 249 0
Årets resultat -19 505 -19 505
Eget kapital 2017-12-31 1 893 1 934 88 457 -89 756 2 528

Nyckeltal (TSEK om inget annat anges) Okt-dec
2017

Okt-dec
2016

Helår
2017

Helår
 2016

Nettoomsättning 2 401 1 516 2 600 2 000
Rörelseresultat -809 -4 321 -18 712 -22 198
Resultat efter skatt -1 196 -4 381 -19 505 -22 460
Kassaflöde, löpande verksamheten 641 -3 424 -17 179 -20 141
Likvida medel 7 036 16 807 7 036 16 807
Eget kapital 2 528 22 034 2 528 22 034
Resultat per aktie, SEK* -0,26 -0,99 -4,22 -6,18
Kassaflöde per aktie, SEK* 0,1 -0,8 -3,7 -5,5
Antal aktier 4 617 452 4 617 452 4 617 452 4 617 452
Genomsnittligt antal aktier under perioden 4 617 452 4 439 507 4 617 452 3 633 405
Soliditet, %* 10 69 10 69
Eget kapital per aktie, SEK* 0,5 4,8 0,5 4,8
Medelantal anställda 13 19 16 19

Kassaflödesanalys (TSEK) Okt-dec
2017

Okt-dec
2016

Helår
2017

Helår
2016

Kassaflöde från den löpande verksamheten 641 -3 424 -17 179 455 -20 141

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter 
förändringar i rörelsekapitalet -5 373 -7 811 -23 193 530 -23 189

Kassaflöde från investeringsverksamheten -899 -471 -1 915 276 -2 544

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 465 20 885 15 283 920 23 543

PERIODENS KASSAFLÖDE 1 193 12 602 -9 825 -2 190

Likvida medel vid periodens ingång början 5 804 4 203 16 807 18 951
Kursdifferenser i likvida medel 38 2 54 45
Likvida medel vid periodens utgång 7 036 16 807 7 036 16 807

*Nyckeltalsdefinitioner 
Resultat per aktie = 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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