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HALVÅRSRAPPORT 
1 januari – 30 juni 2020 

 
Blodanalysbolaget LifeAssays® AB:s affärsidé är att tillgodose läkare och patienters behov av enkla och tillförlitliga test 
för snabb patientnära blodanalys. Bolagets patenterade produkter utgörs av egentillverkade instrument och 
engångsreagens vilka är ofarliga för patienter, personal och miljö. Alternativa marknader för bolagets produkter 
återfinns inom veterinärmedicin samt livsmedels- och läkemedelsindustrin. 
 

Sammanfattning av delårsrapport 
Med ”Bolaget” eller ”LifeAssays” avses LifeAssays AB (Publ) med organisationsnummer 556595–3725. 

 
Andra kvartalet (2020-04-01 – 2020-06-30) 

 
Koncernen  
• Nettoomsättningen för perioden april – juni 2020 uppgick till 1 500 (1 049) KSEK  
• Resultat efter skatt uppgick till -2 998 (-6 169) KSEK.  
• Resultat per aktie blev -0,05 (-0,66) kr.  
 
Moderbolaget  
• Nettoomsättningen för perioden april – juni 2020 uppgick till 1 489 (1 059) KSEK  
• Resultat efter skatt uppgick till -1 769 (-4 687) KSEK.  
• Resultat per aktie blev -0,03 (-0,50) kr. 
 

Första halvåret (2020-01-01 – 2020-06-30) 
 
Koncernen  
• Nettoomsättningen för perioden januari – juni 2020 uppgick till 3 621 (2 580) KSEK  
• Resultat efter skatt uppgick till -4 517 (-10 946) KSEK.  
• Resultat per aktie blev -0,07 (-1,18) kr.  
 
Moderbolaget  
• Nettoomsättningen för perioden januari – juni 2020 uppgick till 3 611 (2 244) KSEK  
• Resultat efter skatt uppgick till -3 917 (-8 322) KSEK.  
• Resultat per aktie blev -0,06 (-0,89) kr. 

 
 
 

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 65 167 473 aktier, vilket är registrerat antal aktier per 2020-06-30. Vid samma 
period föregående år hade Bolaget 9 309 639 aktier registrerade.  
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. 
 

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år. 
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Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020 
• Den 30 april meddelade bolaget att med anledning av Covid-19 situationen är årsstämman 2020 framflyttad 

och beslutas att hållas den 26 juni 
 

• Den 26 maj meddelade bolaget om diskrepans mellan bokslutskommuniké och Årsredovisning 2019. I 
samband med revisionen har det framkommit att det förelåg osäkerhet kring delar av varulagret på grund 
av Covid-19 varför Styrelsen i samråd med bolagets revisorer och jurister, beslutat att göra ytterligare en 
nedsättning av varulagret per 31 december 2019.  Detta för att LifeAssays valde att vidta extra 
försiktighetsåtgärder 
 

• Den 26 maj publicerar Bolaget sin Q1 rapport 
 

• Den 31 maj kallar bolaget till årsstämma 2020 att hållas den 26 juni 
 

• Den 5 juni offentliggör bolaget sin årsredovisning för 2019 
 

• Den 15 juni meddelar LifeAssays att man har genomfört en riktad nyemission av aktier om ca 3,9 MSEK. 
Styrelsen beslutade, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 juni 2019, om en riktad 
nyemission om högst 6 500 000 aktier av serie B till ett begränsat antal på förhand utvalda investerare. 
Härigenom tillförs Bolaget högst 3,9 MSEK före emissionskostnader, vilket säkerställer finansiering av 
Bolaget 
 

 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 
• Den 9 juli meddelar styrelsen för LifeAssays AB om beslut om byte av lista från NGM Main Regulated Equity 

till NGM Nordic SME 
 

• Den 15 juli meddelas att preliminär sista dag för handel på Main Regulated Equity blir fredagen den 14 
augusti och preliminär första dag för handel på Nordic SME blir måndagen den 17 augusti 
 

• Den 14 augusti meddelar bolaget att man fortsätter sin struktureringsplan och har genomför en 
kvittningsemission av aktier om ca 2,5 MSEK 
 

• Den 17 augusti meddelar bolaget att rörelsekapitalet är säkerställt för minst 12 månader 
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VD har ordet 
 
Bästa aktieägare, 

 

LifeAssays har under de första sex månaderna uppnått delmålet 
att anpassa kostnader så att vi, när vi sammanfattar andra 
halvåret kommer att kunna visa er ett Bolag med positivt 
kassaflöde. Detta har vi gjort samtidigt som vi är med och bygger 
ett världsföretag i Aegirbio där vår POC teknologi är en av 
hörnstenarna.  

 
Våren har inneburit mycket fokus på bildandet och noterandet av 
Aegirbio vilket, som ni som följt Aegirbios kursutveckling har sett, tillfört 
LifeAssays betydande värden. Av det skälet, men också för att 
samarbetet med Aegirbio genererar kassaflöde och är en del i vår 
teknologis utveckling gör Aegirbio till en strategiskt viktig investering 
från LifeAssays sida. 

 

Vi har också genomfört förändringar i organisationen och under sommaren bytt till en bättre anpassad lokal i 
samband med att en av våra grannar flyttade ut. Vi ligger kvar på samma adress men nu med bättre anpassad storlek 
på lokalen och därmed även hyran. Intressant nog är dessa lokaler också bättre anpassade för det arbete vi ser i 
samband med utveckling av vår teknologi inom humanmedicinska applikationer, både för LifeAssays och som stöd till 
Aegirbio. 

 
LifeAssays har ock så påverkats av den rådande pandemin. Vi har minimerat kundbesök och resande och 

avvakta med processen att sälja veterinärdelen. Förhoppningen är att denna nu skall komma i hamn efter 

sommaren och värt att nämnas är kanske att all produktion av veterinärreagens är flyttad och ”up and 

running” i de nya lokalerna. Vi vårdar vår veterinärdel. 

   

Som ni sett har vi även efter halvårsskiftet fortsatt arbetet med att säkra bolagets ekonomi. Detta bl.a. 

genom att kvitta lån mot aktier i bolaget, en signal att de som tidigare hjälpt oss när kassan varit tom 

fortsätter att tro på bolagets utveckling genom att byta lån mot aktier. Vi har genomfört den förändring av 

handelsplats som meddelades strax efter halvårsskiftet, något som inte påverkar era möjligheter att handla 

med LifeAssays aktier men förenklar och gör administrationen avsevärt mycket billigare för Bolaget.  

 

Till er aktieägare, gamla, nya och blivande. Den här våren har i sanning ändrat bolaget. Genom det vi 

genomfört under årets första 6 månader, ja kanske till och med från emissionen förra sommaren, har 

säkerställt LifeAssays överlevnad och ser fram emot en ljus höst präglad av vårt nära samarbete med 

Aegirbio. 

 

 
 
Lund den 31 augusti 2020 

Anders Ingvarsson, MSc 
VD för LifeAssays AB 
anders.ingvarsson@lifeassays.com 
  

mailto:anders.ingvarsson@lifeassays.com
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LIFEASSAYS AB 
 
LifeAssays® är ett svenskt diagnostikföretag som fokuserar på att tillhandahålla korrekta och prisvärda diagnostiska 
test för veterinärer, vårdcentraler och primärläkare baserat på vår unika, patenterade vårdteknikplattform. 
LifeAssays® AB grundades 2000. 
 
Tekniken utvecklades vid Lunds universitet och baseras på små magnetiska partiklar i nanostorlek och deras 
efterföljande tillämpning inom bioteknologisk och medicinsk forskning. Den unika patenterade point-of-care-
tekniken består av magnetiska partiklar i nanostorlek och ett detektorsystem för identifiering av biologiska markörer 
som använder tekniken. Denna vårdplattform är grunden för diagnostikföretaget LifeAssays®. 
 
Idag är LifeAssays® ett växande diagnostikföretag med egen utveckling, tillverkning och marknad & försäljning.  
LifeAssays kommer att utveckla kompletta lösningar som involverar ett brett spektrum av vårdtest som används på 
den unika plattformen för att erbjuda veterinär- och humana diagnostikmarknad toppmoderna produkter. 
 
Utvecklingen i siffror 
 
 
Intäkter 
Koncernen redovisar en nettoomsättning på 3 621 (2 580) KSEK för årets första sex månader, varav 2 060 KSEK är 
intäkter från kundförsäljning, 1 215 KSEK avser fakturerade licensintäkt till AegirBio samt 346 KSEK avser 
permitteringsbidrag. För andra kvartalet redovisade koncernen en nettoomsättning om 1 500 (1 049) KSEK fördelat 
på 1 006 KSEK avseende kundförsäljning, 346 KSEK avser permitteringsbidrag samt 148 KSEK avser fakturering till 
AegirBio AB. Moderbolaget redovisar en nettoomsättning på 3 611 (2 244) KSEK för årets första sex månader. För 
andra kvartalet redovisade moderbolaget en nettoomsättning om 1 489 (1 059) KSEK. Moderbolagets 
intäktsfördelning överensstämmer med koncernen ovan. 
 
Resultat 
Rörelseresultatet för koncernen uppgick för årets första sex månader till -3 849 (-9 375) KSEK. Motsvarande siffror 
för andra kvartalet uppgick till -2 651 (-4 912) KSEK. Rörelseresultatet för moderbolaget uppgick för årets första sex 
månader till -3 043 (-7 770) KSEK. Motsvarande siffror för andra kvartalet uppgick till -1 519 (-3 960) KSEK. 
 
Resultat före skatt för perioden januari till juni 2020 uppgick till -4 517 (-10 946) KSEK för koncernen. Motsvarande 
siffror för andra kvartalet uppgick till -2 998 (-6 169) KSEK. Resultat före skatt för moderbolaget för perioden januari 
till juni 2020 uppgick till -3 473 (-8 322) KSEK för koncernen. Motsvarande siffror för andra kvartalet uppgick till -1 
769 (-4 687) KSEK. 
 
 
Finansiell ställning 
Soliditeten för LifeAssays AB var 42 (9) procent den 30 juni 2020 och det egna kapitalet uppgick till 7 146 (-4 099) 
KSEK. Bolagets likvida medel uppgick till 2 475 (2 282) KSEK. Totala tillgångar för Bolaget uppgick vid samma tidpunkt 
till 17 057 (14 045) KSEK.  
 
Kassaflöde och investeringar 
LifeAssays AB:s kassaflöde för perioden januari till juni 2020 var 2 097 (-674) KSEK. Investeringarna uppgick till 739 (2 
634) KSEK, varav 0 (69) KSEK avsåg materiella anläggningstillgångar. 
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LIFEASSAYS® AB:s AKTIE 
LifeAssays® AB:s aktie, LIFE B med ISIN-kod SE0000819054, noterades den 28 juni 2002 på NGM Main Regulated 
Equity vid Nordic Growth Market (NGM), som är en börs under Finansinspektionens tillsyn. Den 9 juli 2020 meddelar 
styrelsen för LifeAssays AB om beslut om byte av lista från NGM Main Regulated Equity till NGM Nordic SME och 
första handelsdag på Nordic SME är 17 augusti 2020.  En handelspost omfattar 1 aktie.  

 
Per den 30 juni 2020 uppgick antalet aktier till 65 167 473. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel 
i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma.  
 

 Jan-juni 2020 Jan-juni 2019 Helår 2019 

Antal aktier före full utspädning 65 167 473 9 309 639 65 167 473 

Antal aktier efter full utspädning 65 167 473 9 309 639 65 167 473 

Resultat per aktie före full utspädning -0,05 -0,89 -0,26 

Genomsnittligt antal aktier före full utspädning 65 167 473 9 248 092  32 504 537 

Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning 65 167 473 9 248 092 32 506 537 

 

 
 
 
REDOVISNINGSPRINCIPER 
Koncernredovisningen för LifeAssays-koncernen har upprättats enligt årsredovisningslagen och International 
Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för 
koncerner.  
 
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. 
 
Moderbolagets redovisning är upprättad enligt årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 
Tillämpningen av RFR 2 innebär att moderbolaget tillämpar samtliga av EU antagna IFRS och uttalande så långt detta 
är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. 
Moderbolagets redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med de som beskrivs i årsredovisningen 2018. 
 
Viktiga redovisningsprinciper finns beskrivna i noterna. 
 
Granskning av revisor 

Halvårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.  
 
 
FINANSIELL KALENDER    
25 nov 2020 Q3 rapport 
26 feb 2021 Bokslutskommuniké 
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Koncernens resultaträkning i sammandrag 

2020 2019 2020 2019 2019

TSEK Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 500 1 049 3 621 2 580 5 326

Övriga rörelseintäkter 0 0 0 1 71

Summa intäkter 1 500 1 049 3 621 2 581 5 397

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -730 -528 -1 031 -966 -2 595

Övriga externa kostnader -648 -1 648 -1 814 -3 309 -8 090

Personalkostnader -1 917 -3 234 -4 292 -6 342 -11 242

Avskrivningar -856 -551 -1 469 -1 339 -2 369

Resultat från andel i Joint Venture 0 1 136

Övriga rörelseposter 0 0 0 0

Summa rörelsekostnader -4 151 -5 961 -7 470 -11 956 -24 296

Rörelseresultat -2 651 -4 912 -3 849 -9 375 -18 899

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader -354 -1 264 -641 -1 626 -2 800

Resultat efter finansiella poster -3 005 -6 176 -4 490 -11 001 -21 700

Uppskjuten skatt 7 7 -27 55 87

Periodens resultat -2 998 -6 169 -4 517 -10 946 -21 613

Nyckeltal  

Resultat per aktie, kronor -0,05 -0,66 -0,07 -1,18 -0,33

Antal aktier vid periodens utgång 65 167 473 9 309 639 65 167 473 9 309 639 65 167 473



 

 

LifeAssays AB publ (556595–3725) 7  

 

 
 
 
  

Koncernens balansräkning i sammandrag

TSEK 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 5 274 7 147 6 353

Materiella anläggningstillgångar 183 273 228

Finansiella anläggningstillgångar 426 0 425

Summa anläggningstillgångar 5 883 7 420 7 006

Omsättningstillgångar

Varulager 2 613 3 418 2 270

Övriga fordringar 3 072 2 439 2 816

Likvida medel 2 690 2 491 413

Summa omsättningstillgångar 8 375 8 348 5 499

S:a Tillgångar 14 258 15 768 12 505

Eget kapital och skulder

Eget kapital 

Aktiekapital 3 910 21 780 3 910

Ej registrerat aktiekapital 390 - -

Övrigt tillskjutet kapital 180 460 160 958 176 997

Reserver 646 1 266 922

Balanserat resultat -188 449 -190 810 -188 449

Periodens totalresultat -4 517 -10 946 -

Summa eget kapital -7 560 -17 752 -6 620

Långfristiga skulder

Räntebärande skulder 12 434 12 526 10 158

Uppskjutna skatteskulder 3 2 205 -

Summa långfristiga skulder 12 437 14 731 10 158

Kortfristiga skulder

Kortfristiga räntebärande skulder 4 287 14 120 3 081

Övriga skulder 5 094 4 669 5 886

Summa kortfristiga skulder 9 381 18 789 8 967

S:a Eget kapital & skulder 14 258 15 768 12 505
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Rapport i sammandrag över koncernens förändringar i eget kapital

Aktiekapital Övrigt tillskjutet Valutakurs- Balanserat Summa

TSEK kapital reserv resultat Eget kapital

Ingående balans 2019-01-01 21 579 160 958 985 -190 414 -6 892

Rättelse av fel 2 357 2 357

Justerad ingående balans 21 579 160 958 985 -188 057 -4 535

Disposition föregående års resultat -63 -63

Valutakursreserv 0

Nyemission 3 351 16 075 19 426

Inlösen teckningsoptioner 201 -36 165

Nedsättning av aktiekapital -21 221 21 221 0

Årets resultat -21 613 -21 613

Utgående balans 2019-12-31 3 910 176 997 922 -188 449 -6 620

TSEK

Ingående balans 2020-01-01 3 910 176 997 922 -188 449 -6 620

Valutakursreserv -276 -276

Nyemission under registrering 390 3 463 3 853

Årets totalresultat -4 517 -4 517

Utgående balans 2020-06-30 4 300 180 460 646 -192 966 -7 560
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Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

TSEK 2020 2019 2020 2019 2019

Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -2 651 -4 911 -3 849 -9 375 -18 899

Erhållen ränta

Erlagd ränta -354 -1 265 -641 -1 625 -2 801

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. -849 258 -304 992 2 648

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapitalet -3 854 -5 918 -4 794 -10 008 -19 052

Förändring av varulager -41 -43 -343 207 1 359

Förändring av kortfristiga fordringar -855 22 -256 639 517

Förändring av kortfristiga skulder 266 -272 414 624 2 348

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 484 -6 211 -4 979 -8 538 -14 828

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar 1 684 -550 1 123 -1 179 -1 851

Investeringar i materiella tillgångar

Förändring långfristig fordran -425

Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 684 -550 1 123 -1 179 -2 276

Finansieringsverksamheten

Nyemission 159 3 853 159 19 085

Förändring finansiella skulder/fordringar 4 323 8 898 2 279 9 048 -4 569

Kassaflöde från finansieringsverksamheteten 4 323 9 057 6 132 9 207 14 516

Periodens kassaflöde 1 523 2 296 2 276 -510 -2 588

Likvida medel vid periodens början 1 167 194 413 3 000 3 000

Valutakursdifferans likvida medel 1 1 1 1

Förändring av likvida medel 1 523 2 296 2 276 -510 -2 588

Likvida medel vid periodens slut 2 690 2 491 2 690 2 491 413



 

 

LifeAssays AB publ (556595–3725) 10  

 

 
   

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 

2020 2019 2020 2019 2019

TSEK Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 489 1 059 3 611 2 244 4 978

Övriga rörelseintäkter - 1 71

Summa intäkter 1 489 1 059 3 611 2 245 5 049

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -698 -395 -989 -728 -2 503

Övriga externa kostnader -759 -1 483 -2 324 -3 178 -7 660

Personalkostnader -1 401 -3 002 -3 484 -5 831 -10 278

Avskrivningar -150 -139 -301 -278 -603

Övriga rörelseposter - - - - -

Summa rörelsekostnader -3 008 -5 019 -7 098 -10 015 -21 044

Rörelseresultat -1 519 -3 960 -3 487 -7 770 -15 995

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande finansiella poster - 426 - 861 888

Nedskrivning av aktier i dotterföretag - - - - -

Nedskrivning av koncernfordringar - - - - -

Räntekostnader och liknande finansiella poster -250 -1 153 -430 -1 413 -2 134

Resultat efter finansiella poster -1 769 -4 687 -3 917 -8 322 -17 241

Skatt på årets resultat - - - - 2

Periodens resultat -1 769 -4 687 -3 917 -8 322 -17 239

Nyckeltal  

Resultat per aktie, kronor* -0,03 -0,50 -0,06 -0,89 -0,26

Antal aktier vid periodens utgång* 65 167 473 9 309 639 65 167 473 9 309 639 65 167 473
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag

TSEK 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 1 432 1 918 1 688

Materiella anläggningstillgångar 183 273 228

Finansiella anläggningstillgångar 7 608 3 765 5 279

Summa anläggningstillgångar 9 223 5 956 7 195

Omsättningstillgångar

Varulager 2 613 3 418 2 270

Övriga fordringar 2 746 2 389 2 599

Likvida medel 2 475 2 282 378

Summa omsättningstillgångar 7 834 8 089 5 247

S:a Tillgångar 17 057 14 045 12 442

Eget kapital och skulder

Eget kapital 

Aktiekapital 3 910 21 780 3 910

Ej registrerat aktiekapital 390 - -

Ansamlad förlust

Överkursfond 39 275 19 773 35 730

Balanserat resultat -32 955 -37 329 -15 633

Periodens totalresultat -3 473 -8 323 -17 239

Summa eget kapital 7 146 -4 099 6 768

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder 7 794 14 120 504

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 117 4 024 5 170

Summa kortfristiga skulder 9 911 18 144 5 674

S:a Eget kapital & skulder 17 057 14 045 12 442
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Moderbolagets förändringar av eget kapital

Aktie- Överkurs Balanserat Årets Summa

kapital fond resultat resultat eget kapital

Ingående balans 2019-01-01 21 579 19 695 2 022 -38 877 4 419

Disposition föregående års resultat -38 877 38 877 0

Nedsättning av aktiekapital -21 221 21 221 0

Nyemissioner 3 351 16 071 19 422

Inlösen teckningsoption 201 -36 165

Årets resultat -17 240 -17 240

Utgående balans 2019-12-31 3 910 35 812 -15 715 -17 240 6 767

Ingående balans 2020-01-01 3 910 35 812 -15 715 -17 240 6 767

Disposition föregående års resultat -17 240 17 240 0

Nyemission under registrering 390 3 463 3 853

Periodens resultat -3 473 -3 473

Utgående balans 2020-06-30 4 300 39 275 -32 955 -3 473 7 147
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Moderbolagets rapport över kassaflöden

TSEK 2020 2019 2020 2019 2019

Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec

Den löpande verksamheten

Röresleresultat -1 347 -3 970 -3 185 -7 690 -15 373

Erhållen ränta 221 426 221 861 888

Erlagd ränta -250 -1 153 -430 -1 413 -2 134

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 151 139 301 278 -279

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapitalet -1 225 -4 558 -3 093 -7 964 -16 898

Förändring av varulager -41 -187 -259 64 593

Förändring av kortfristiga fordringar -861 -135 -861 484 271

Förändring av kortfristiga skulder 886 -357 886 170 1 829

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 241 -5 237 -3 327 -7 246 -14 205

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar 0 -8 0 -69 -119

Investeringar i materiella tillgångar 0 0 0 0 0

Förändring långfristig fordran -739 -1 609 -739 -2 565 -2 765

Kassaflöde från investeringsverksamheten -739 -1 617 -739 -2 634 -2 884

Finansieringsverksamheten

Nyemission 3 853 159 3 853 159 19 085

Förändring finansiella skulder 224 8 797 2 310 9 047 -4 573

Kassaflöde från finansieringsverksamheteten 4 077 8 956 6 163 9 206 14 512

Periodens kassaflöde 2 097 2 102 2 097 -674 -2 577

Likvida medel vid periodens början 378 179 378 378 2 955

Förändring av likvida medel 2 097 2 102 2 097 -674 -2 577

Likvida medel vid periodens slut 2 475 2 281 2 475 -296 378
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Noter 
 

Not 1 Allmän information 
LifeAssays AB, organisationsnummer 556595–3725 är moderbolag i LifeAssays-koncernen. I koncernen ingår också 
dotterföretaget Magnasense Technologies Oy, organisationsnummer 2336219–4.  
 
Samtliga belopp redovisas i svenska kronor och beloppen anges i KSEK om inget annat anges. Uppgifter inom 
parantes avser samma period föregående år. 
 
Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper 
Denna halvårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upprättats 
i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom har de antagits av EU, och den svenska 
årsredovisningslagen.  
 
Moderbolagets redovisning är upprättad enligt årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 
De nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder, vilka har trätt i kraft, har inte haft någon 
inverkan på koncernens finansiella ställning eller finansiella rapporter. Redovisningsprinciperna och 
beräkningsmetoderna är oförändrade jämfört med beskrivningen i årsredovisningen 2019 förutom det som beskrivs 
nedan.  
 
Från och med den 1 januari 2019 tillämpar koncernen IFRS 16 Leasing.  
 
Koncernredovisning 
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de dotterföretag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar 
mer än 50% av rösterna eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernredovisningen är upprättad 
enligt förvärvsmetoden vilket innebär att eget kapital som fanns i dotterföretagen vid förvärvstidpunkten elimineras 
i sin helhet. I koncernens eget kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens eget kapital som 
tillkommit efter förvärvet. 
 
Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. 
 
Vid omräkning av utländska dotterföretag används dagskursmetoden. Detta innebär att balansräkningarna omräknas 
efter balansdagens valutakurser och att resultaträkningarna omräknas efter periodens genomsnittskurser. De 
omräkningsdifferenser som därvid uppkommer redovisas i periodens totalresultat. 
 
Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid justering skett för transaktioner som inte 
medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden och 
kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatt för en obetydlig risk för 
värdefluktuation. 
 
Egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar  
Utvecklingsutgifter redovisas enligt aktiveringsmodellen som immateriell anläggningstillgång då samtliga följande 
kriterier är uppfyllda:  
• det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa tillgången,  
• avsikt och förutsättning finns att sälja eller använda tillgången,  
• det är sannolikt att tillgången kommer att generera intäkter eller leda till kostnadsbesparingar och 
• utgifterna kan beräknas på ett tillfredsställande sätt.  
 
Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell tillgång utgörs av de direkt hänförbara utgifter som krävs 
för att tillgången ska kunna användas på det sätt som företagsledningen avsett.  
Aktiverade utvecklingsutgifter som ännu inte tagits i bruk prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov.  
 
Bolaget har inte någon fond i bundet eget kapital avseende aktiverade utgifter för eget utvecklingsarbete.   
 
Leasing 
Bolagets har infört IFRS 16 från och med 2019. Bolaget har dock inte haft några väsentliga avtal med en löptid på 
mer en 12 månader. Bolaget har med hänvisning till IFRS C10c därför inte tillämpat IFRS 16. 
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För det fall att ett längre hyreskontrakt tecknas kommer bolaget utan dröjsmål implementera IFRS16. 
 
Redovisning av leasing för jämförelseåret 
Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de 
ekonomiska riskerna och förmånerna förknippade med leasingobjektet i all väsentlighet har förts över till 
leasingtagaren. I annat fall är det fråga om operationell leasing. Koncernen har inga väsentliga finansiella leasingavtal 
varför samtliga leasingavtal redovisas om operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt 
över leasingperioden.  
 
Låneutgifter 
Låneutgifter som är direkt hänförbara till inköp, uppförande eller produktion av kvalificerade tillgångar, redovisas 
som en del av dessa tillgångars anskaffningsvärde. Kvalificerade tillgångar är tillgångar som det med nödvändighet 
tar en betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller försäljning. Aktivering upphör när alla 
aktiviteter som krävs för att färdigställa tillgången för dess användning eller försäljning huvudsakligen har slutförts.  
Alla andra låneutgifter kostnadsförs när de uppstår. 
 
Moderbolaget 
 
Andelar i dotterföretag 
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet inkluderas förvärvsrelaterade kostnader och eventuella tilläggsköpeskillingar. 
När det finns indikation på att andelar i dotterföretag minskat i värde görs en beräkning av återvinningsvärdet. Är 
återvinningsvärdet läger än det redovisade värdet görs nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i posten Resultat från 
andelar i koncernföretag. 
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Lund 31 augusti 2020 
 
 
 
 
___________________   ___________________ 
Martin Linde    Fredrik Häglund  
Styrelsens ordförande   Styrelseledamot  
 
 
 
___________________    
Anders Ingvarsson    
Styrelseledamot       
 
 
 
 
 
 
 
 
För ytterligare information kontakta:  
Anders Ingvarsson, vd 
Telefon: +46–70 679 18 78 
E-post: anders.ingvarsson@lifeassays.com 
Hemsida: www.lifeassays.com 
Adress: Sölvegatan 43, 223 62 Lund 
 
Lifeassays AB är noterat på NGM Nordic SME sedan 17 augusti 2020.  
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