Delårsrapport 1 januari-30 september 2021
Sammanfattning av delårsrapporten – tredje kvartalet 2021
Kvartalet innehöll Lipidors hittills viktigaste milstolpe då ett kommersiellt exklusivt avtal för
registrering, marknadsföring, försäljning och distribution av AKP01 och AKP02 tecknades med
RELIFE S.r.l – en del av läkemedelsjätten Menarini Group. I samband med avtalets
undertecknande erhöll Lipidor den första milstolpsersättningen uppgående till 1,5 MEUR. Avtalets
potentiella värde uppgår till minst 70 miljoner Euro.
Under perioden har också Lipidors mest värdefulla projekt AKP02 godkänts för initiering av
klinisk fas lll-studie, med förväntade topline resultat redan under det andra kvartalet 2022.
Framsteg meddelas också i samarbetet med Cannassure, där positiva resultat medfört att en ny
patentansökan har lämnats in och att samarbetet tas vidare mot klinisk fas.
Tredje kvartalet (jul-sep) 2021
Nettoomsättning 15 270 tkr (0)
Rörelseresultat 3 384 tkr (-4 915)
Resultat per aktie före och efter utspädning 0,12 SEK
(-0,21)

Rapportperioden (jan-sep) 2021
Nettoomsättning 15 376 tkr (455)
Rörelseresultat -9 348 tkr (-10 715)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,33 SEK
(-0,45)

Utvalda ﬁnansiella data i sammandrag

Nettoomsättning, tkr
Rörelseresultat, tkr
Resultat efter skatt, tkr
Balansomslutning, tkr
Periodens kassaﬂöde, tkr
Periodens kassaﬂöde per aktie (SEK)
Likvida medel, tkr
Resultat per aktie före utspädning (SEK)
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)
Eget kapital per aktie (SEK)
Soliditet, %

2021
Jul-sep
15 270
3 384
3 456
61 692
6 418
0,23
59 544
0,12
0,12
1,91
88,15

2020
Jul-sep
-4 915
-4 874
51 132
28 614
1,21
49 534
-0,21
-0,21
1,86
96,14

2021
Jan-sep
15 376
-9 348
-9 276
61 692
-4 759
-0,17
59 544
-0,33
-0,33
1,91
88,15

2020
Jan-sep
455
-10 715
-10 674
51 132
22 421
0,95
49 534
-0,45
-0,45
1,86
96,14

2020
Jan-dec
620
-16 264
-16 204
65 877
37 190
1,51
64 303
-0,66
-0,66
2,24
96,63

Företaget i korthet
Lipidor AB (publ), org. nr. 556779-7500 är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen
till bolaget är Lipidor AB, Svärdvägen 13, 182 33 Danderyd. Lipidor är ett
läkemedelsutvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och
klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, bakteriella
hudinfektioner och atopisk dermatit.
Under 2019 bildades dotterföretaget Emollivet AB med inriktning på veterinärvårdsprodukter
baserade på Lipidors formuleringsplattform AKVANO®.
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Väsentliga händelser under det tredje kvartalet (jul-sep)
Den 1 juli meddelade vi att Lipidor har tecknat ett licensavtal enligt vilket Lipidor ger
RELIFE S.r.l., rätten att sälja läkemedelskandidater för behandling av psoriasis.
Den 27 september meddelade vi att Lipidor har fått godkännande för studiestart av klinisk
fas III-studie av psoriasiskandidaten AKP02

Väsentliga händelser under rapportperioden
Den 18 januari publicerades att Lipidor ingått exklusivt avtal med Cannassure Therapeutics
Ltd. i Israel för medicinska cannabisprodukter baserade på Lipidors AKVANO®-teknologi
Den 23 april meddelades att Lipidors dotterföretag Emollivet AB tagit nästa steg mot
lansering och mottagit ett anslag om 300 tkr av Vinnova

Väsentliga händelser efter rapportperioden
VD och anställda har löst in samtliga teckningsoptioner under oktober månad. Genom
utnyttjandet kommer antalet aktier och röster i bolaget att öka med 580 000 st
Den 29 oktober meddelas att Lipidor lämnat in en ny patentansökan avseende medicinska
cannabisprodukter baserade på Lipidors AKVANO®-teknologi
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VD har ordet
Kvartalet innehöll Lipidors hittills viktigaste milstolpe när vi den 1 juli meddelade att vi ingått ett
kommersiellt exklusivt avtal för registrering, marknadsföring, försäljning och distribution av
AKP01 och AKP02. Vår partner är RELIFE S.r.l., ett bolag med fokus på dermatologiska
indikationer och produkter. RELIFE ingår i läkemedelskoncernen Menarini Group. Menarini
Group är ett ledande internationellt läkemedelsbolag, med huvudkontor i Italien som
har representation globalt i 140 länder. Menarini Group genererar intäkter om över 4,2 miljarder
USD och är därmed ett av Europas största läkemedelsbolag. Avtalet innebär att RELIFE tar över
ansvaret för att registrera, marknadsföra, distribuera och sälja psoriasis-produkterna i EU,
Turkiet, Storbritannien, Schweiz och Balkanländerna.
Avtalets potentiella värde uppgår till minst 70 miljoner Euro, med tyngdpunkt på intäkter som
baseras på prognosticerad försäljning, men även inkluderande engångsbetalningar vid uppnådda
milstolpar. Den första betalningen vid signering av avtalet uppgick till 1,5 miljoner Euro.
I september godkändes också vår ansökan om att starta den kliniska fas III-studien med
substansen AKP02 mot psoriasis. Studiens främsta syfte är att jämföra den terapeutiska effekten
hos AKP02 mot lindrig till medelsvår psoriasis med den marknadsledande produkten Enstilar.
Studien kommer också mäta livskvalitet och patientnöjdhet i avsikt att visa fördelar hos AKP02 ur
dessa aspekter. Vår bedömning är att utsikterna för ett positivt utfall i studien är goda. Resultat
förväntas under andra kvartalet 2022.
Arbetet med att ingå fler avtal med psoriasiskandidaterna AKP01 och AKP02 på ytterligare
geografiska marknader fortsätter också som planerat. Marknader vi ser extra positivt på är Asien
inklusive Kina, Brasilien och Kanada. Det är dock för tidigt för att kunna uttala specifika mål när
dessa diskussioner kan resultera i avtal.
Vi är också nöjda med att samarbetet med Cannassure avseende utveckling av topikala
medicinska cannabisprodukter utvecklas väl och helt enligt plan. Efter rapportperiodens utgång, i
slutet av oktober, lämnade vi in en ny patentansökan baserat på den data som hittills genererats
inom ramen för projektet. Detta i sin tur innebär att samarbetsavtalet med Cannassure har
utvidgats och inkluderar nu även den nya patentfamiljen. Cannassures terapeutiska fokus har i
första hand inriktats på psoriasis och smärta. Vår förhoppning är att en ansökan om start av
kliniska studier skall vara inlämnad under första halvåret 2022, med de första resultaten under
första halvåret 2023.
Avtalet med RELIFE samt vår befintliga kassa medför att verksamheten med dess nuvarande
planer är fullt finansierade under överskådlig tid. Vi har dessutom utrymme för att öka takten i
såväl vårt prekliniska som kliniska arbete. Vi har siktet inställt på att utveckla fler topikala
läkemedelskandidater baserade på AKVANO® med ett fortsatt fokus på dermatologi. Det är ett
behandlingsområde där vi bedömer att det finns en stark efterfrågan på produkter som ger bättre
behandlingsresultat och därmed högre patientnytta.
Stockholm den 25 november 2021
Ola Holmlund
Verkställande direktör
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Kommande informationstillfällen
Bokslutskommuniké januari - december 2021

23 februari 2022

Delårsrapport januari - mars 2022

5 maj 2022

Delårsrapport januari - juni 2022

24 augusti 2022

Delårsrapport januari - september 2022

23 november 2022

Kontaktuppgifter
Lipidor AB (Org. Nr. 556779-7500)
VD, Ola Holmlund
Telefon: +46 (0) 725-07 03 69
e-mail: ola.holmlund@lipidor.se
Svärdvägen 13
182 33 Danderyd
Certiﬁed adviser
Erik Penser Bank AB
Apelbergsgatan 27, Box 7405
103 91 Stockholm
Hemsida: www.penser.se
Offentliggörande
Informationen lämnades genom VD:s försorg den 25 november 2021, klockan 08:30 (CEST).

Risker och osäkerheter i sammandrag
Mot bakgrund av utbrottet av coronaviruset och COVID-19 följer Lipidor händelseutvecklingen
noga och vidtar åtgärder för att minimera påverkan på bolagets verksamhet. Lipidor följer
riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, WHO och ECDC (Europeiskt centrum för förebyggande och
kontroll av sjukdomar). COVID-19 har till dags dato haft begränsad effekt på Lipidors verksamhet
men bolaget kan komma att behöva revidera sina tidsplaner beroende på pandemins utveckling.
För ytterligare information om risker och osäkerheter hänvisas till Lipidors Årsredovisning för
2020 samt Lipidors Bolagsbeskrivning den 20 september 2019 på bolagets hemsida:
www.lipidor.se
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Aktier
Den 1 januari 2021 respektive på balansdagen den 30 september 2021 uppgick totalt antal aktier
till 28 396 863. Samtliga aktier har röstetal 1.
Bolaget har under 2018 utgivit teckningsoptioner till VD och anställda som omfattar 580 000
teckningsoptioner, med utnyttjandeperiod under perioden 1 – 30 oktober 2021. Samtliga
teckningsoptioner har utnyttjats under oktober månad. Genom utnyttjandet kommer antalet aktier
och röster i bolaget att öka med 580 000 och antalet aktier i bolaget uppgår därefter till 28 976
863.
Lösenpriset uppgick till 2 kronor per aktie, vilket innebär att Lipidor genom aktieteckningen
tillförts 1,16 miljoner kronor. Utspädningseffekten uppgår till 2 procent.
Bolagets aktie noterades vid Nasdaq First North Growth Market den 27 september 2019.
Stängningskursen för bolagets aktie på rapportperiodens sista handelsdag den 30 september 2021
uppgick till 10,48 SEK.
Aktieägare den 30 september 2021
Antal aktier
4 483 250
3 482 983
1 621 250
1 557 489
1 005 756
16 246 135
28 396 863

Cerbios-Pharma SA
Råsunda Förvaltning AB
Aurena Laboratories AB
Avanza Pension AB
Nordnet Pensionsförsäkring AB
Övriga aktieägare
Totalt

Röster %
15,79
12,27
5,71
5,48
3,54
57,21
100,00

Finansiell utveckling
Rörelsens intäkter
Bolagets intäkter under rapportperioden utgjordes huvudsakligen av en första milstolpsbetalning
relaterad till licensavtal med RELIFE S.r.l.
Lipidor gör även löpande utvärderingar av möjliga samarbetsprojekt, s.k. genomförbarhetsstudier,
och erhåller även ersättning för genomförande. Bolagets övriga intäkter utgörs av provisioner vid
försäljning av läkemedelsnära produkter.

Resultat och ﬁnansiell ställning - tredje kvartalet (jul-sep)
Rörelsens nettoomsättning uppgick till 15 270 (0) tkr och övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0)
tkr.
Rörelsens kostnader uppgick till 11 861 (4 899) tkr varav personalkostnader uppgick till 2 469
(988) tkr.
Övriga externa kostnader uppgick till 9 392 (3 911) tkr huvudsakligen avseende provision till
Cadila Pharmaceuticals relaterat till licensavtalet med RELIFE S.r.l., leasingkostnader för
maskinell utrustning för CMC hos Aurena Laboratories AB, patentkostnader, konsult-och
utvecklingskostnader för bolagets pågående projekt, extern kommunikation och marknadsföring,
samt administrationskostnader.
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Rörelseresultatet uppgick till 3 384 (-4 915) tkr och resultat efter finansiella poster uppgick till
3 456 (-4 874) tkr. Resultat efter skatt uppgick till 3 456 (-4 874) tkr. Resultat per aktie före och
efter utspädning uppgick till 0,12 (-0,21) SEK.
Kassaflödet under det tredje kvartalet uppgick till 6 418 (28 614) tkr. Kassaflödet under
jämförelseperioden inkluderade nyemission uppgående till 33 006 tkr. Kassaflöde per aktie
uppgick till 0,23 (1,21) SEK. Kassaflöde per aktie under jämförelseperioden exklusive nyemission
uppgick till -0,19 SEK.

Resultat och ﬁnansiell ställning - rapportperioden (jan-sep)
Rörelsens nettoomsättning uppgick till 15 376 (455) tkr och övriga rörelseintäkter uppgick till 0
(0) tkr.
Rörelsens kostnader uppgick till 24 668 (11 138) tkr varav personalkostnader uppgick till 6 654
(3 448) tkr.
Övriga externa kostnader uppgick till 18 014 (7 690) tkr huvudsakligen avseende provision till
Cadila Pharmaceuticals relaterat till licensavtalet med RELIFE S.r.l., leasingkostnader för
maskinell utrustning för CMC hos Aurena Laboratories AB patentkostnader, konsult-och
utvecklingskostnader för bolagets pågående projekt, extern kommunikation och marknadsföring,
samt administrationskostnader.
Rörelseresultatet uppgick till -9 348 (-10 715) tkr och resultat efter finansiella poster uppgick till
-9 276 (-10 674) tkr. Resultat efter skatt uppgick till -9 276 (-10 674) tkr. Resultat per aktie före
och efter utspädning uppgick till -0,33 (-0,45) SEK.
Kassaflödet under perioden uppgick till -4 759 (22 421) tkr. Kassaflödet under jämförelseperioden
inkluderade nyemission uppgående till 33 006 tkr. Kassaflöde per aktie uppgick till -0,17 (0,95)
SEK. Kassaflöde per aktie under jämförelseperioden exklusive nyemission uppgick till -0,45 SEK.
Likvida medel per den 30 september 2021 uppgick till 59 544 tkr jämfört med 64 303 tkr den 31
december 2020.
Bolagets egna kapital uppgick per den 30 september 2021 till 54 379 tkr jämfört med 63 655 tkr
den 31 december 2020. Eget kapital per aktie uppgick per den 30 september 2021 till 1,91 kronor
jämfört med 2,24 SEK den 31 december 2020.
Bolagets soliditet uppgick per den 30 september 2021 till 88,15% jämfört med 96,63% per den 31
december 2020.
Resultatutvecklingen följer förväntningar enligt budget avseende kostnader för pågående
forskning och utveckling samt kommersialisering av produkter för administration på huden.
Huvudsakliga kostnader avser förberedelser samt tillverkning av kliniskt prövningsmaterial för en
klinisk fas lll-studie med Lipidors läkemedelskandidat AKP02 mot psoriasis som är under initiering
samt leasingkostnader för maskinell utrustning för CMC hos Aurena Laboratories AB och externa
kommunikationskostnader.
Övriga externa kostnader har ökat jämfört med föregående år föranlett av provision till Cadila
Pharmaceuticals relaterat till licensavtalet med RELIFE S.r.l., ökade leasingkostnader för
maskinell utrustning för CMC hos Aurena Laboratories AB, samt ökade patent- och
utvecklingskostnader i bolagets prekliniska och kliniska program. Personalkostnader har ökat
föranlett av rekrytering.
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Resultaträkning
tkr

2021
Jul-sep

2020
Jul-sep

2021
Jan-sep

2020
Jan-sep

2020
Jan-dec

Nettoomsättning
Övriga intäkter
Summa intäkter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Resultat från ﬁnansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat före skatt
Inkomstskatt
PERIODENS RESULTAT*

15 270
15 270
-9 392
-2 469
-25
3 384

0
-3 911
-988
-16
-4 915

15 376
15 376
-18 014
-6 654
-56
-9 348

455
455
-7 690
-3 448
-32
-10 715

620
3
623
-11 564
-5 276
-47
-16 264

72
3 456
3 456

41
-4 874
-4 874

72
-9 276
-9 276

41
-10 674
-10 674

60
-16 204
-16 204

0,12
0,12
28 396 863
28 396 863

-0,21
-0,21
23 656 593
26 384 000

-0,33
-0,33
28 396 863
28 396 863

-0,45
-0,45
23 584 000
26 384 000

-0,66
-0,66
24 578 870
28 396 863

Resultat per aktie
SEK
Resultat per aktie före utspädning
Resultat per aktie efter utspädning
Antal aktier, vägt genomsnitt
Antal aktier vid rapportperiodens slut

*Periodens resultat motsvarar periodens totalresultat.
Den 30 september 2021 uppgick antalet stamaktier till 28 396 863 med en röst per aktie.
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Balansräkning
tkr
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterföretag
Summa anläggningstillgångar

Not

2021-09-30

2020-09-30

2020-12-31

391

284

269

835
1 226

835
1 119

835
1 104

565
357
922
59 544
60 466
61 692

294
185
479
49 534
50 013
51 132

261
209
470
64 303
64 773
65 877

3

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Periodens resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

1 420
1 420

1 319
1 319

1 420
1 420

134 694
-72 459
-9 276
52 959
54 379

114 766
-56 254
-10 674
47 838
49 157

134 694
-56 255
-16 204
62 235
63 655

Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 291
151
5 871
7 313
61 692

1 144
123
708
1 975
51 132

1 246
130
846
2 222
65 877
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Eget kapital
tkr

Bundet eget
kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital
Överkursfond

Balanserat
resultat

Periodens
resultat

Ingående eget kapital
2020-01-01
Omföring föregående års resultat
Periodens resultat
Transaktioner med
aktieägare
Nyemission
Emissionskostnader
Utgående eget kapital
2020-09-30

1 179

81 901

-42 447

-13 807

Totalt
eget
kapital
26 826

-13 807

13 807
-10 674

0
-10 674

1 319

34 860
-1 994
114 766

-56 254

-10 674

35 000
-1 994
49 157

Ingående eget kapital
2020-01-01
Omföring föregående års resultat
Årets resultat
Transaktioner med
aktieägare
Nyemission
Nyemission inlösen
teckningsoptioner
Emissionskostnader
Utgående eget kapital
2020-12-31

1 179

81 901

-42 447

-13 807

26 826

-13 807

13 807
-16 204

0
-16 204

Ingående eget kapital
2021-01-01
Omföring föregående års resultat
Periodens resultat
Utgående eget kapital
2021-09-30

Lipidor AB

140

140
101

34 860
19 927

1 420

-1 994
134 694

-56 254

-16 204

-1 994
63 655

1 420

134 694

-56 254

-16 204

63 655

-16 204

16 204
-9 276
-9 276

0
-9 276
54 379

1 420

134 694
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Kassaﬂödesanalys
tkr

2021
Jul-sep

2020
Jul-sep

2021
Jan-sep

2020
Jan-sep

2020
Jan-dec

3 384
72

-4 915
41

-9 348
72

-10 715
41

-16 264
60

25

16

56

32

47

Kassaﬂöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaﬂöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/Minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder

3 481

-4 858

-9 220

-10 642

-16 157

144
2 793

265
456

-452
5 092

125
503

135
750

Kassaﬂöde från den löpande verksamheten

6 418

-4 137

-4 580

-10 014

-15 272

-

-255
-

-179

-255
-316

-255
-316

0

-255

-179

-571

-571

0

35 000
-1 994
33 006

0

35 000
-1 994
33 006

55 027
-1 994
53 033

6 418
53 126
59 544

28 614
20 920
49 534

-4 759
64 303
59 544

22 421
27 113
49 534

37 190
27 113
64 303

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Erhållna/Betalda räntor
Justering för poster som inte ingår i kassaﬂödet
avskrivningar

Investeringsverksamheten
Förvärv av ﬁnansiella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaﬂöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Kapitalanskaﬀningskostnader
Kassaﬂöde från ﬁnansieringsverksamheten
Periodens kassaﬂöde
Likvida medel vid periodens början
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT
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Not 1 Redovisningsprinciper
Denna finansiella rapport har upprättas i enlighet med RFR 2, Redovisning för juridiska personer
och Årsredovisningslagen. Tillämpningen av RFR 2 innebär att Lipidor tillämpar samtliga av EU
antagna IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen,
tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Att upprätta
finansiella rapporter i överensstämmelse med RFR 2 kräver användning av en del viktiga
uppskattningar av olika posters värden och bedömningar av principer för redovisningsändamål.
Lipidor har tillämpat samma redovisningsprinciper i denna finansiella rapport som i den senaste
årsredovisningen.
Lipidor har inte några transaktioner att redovisa i övrigt totalresultat varför en upplysning om det
lämnas under resultaträkningen.
Under juni månad 2019 bildades dotterföretaget Emollivet AB, org. nr. 559210-4359, med säte i
Stockholm. Moderbolaget har under det fjärde kvartalet 2019 tillfört 0,5 Mkr samt under tredje
kvartalet 2020 tillfört 0,3 Mkr till Emollivet genom nyemission. Då bolaget endast haft marginella
bolagsbildningskostnader motsvarar koncernens resultat- och balansräkning i allt väsentligt
moderbolagets, varför någon konsolidering ej skett med stöd av årsredovisningslagen 7 kap. 3a §.
Emollivet AB ägs till 50,05 procent av Lipidor AB (Not 2).
För ytterligare redovisningsprinciper hänvisas till bolagets årsredovisning för 2020.
Belopp redovisas i tusental svenska kronor (tkr) om inte annat anges. Siffor inom parentes anger
utfall för motsvarande period föregående år.

Not 2 Transaktioner med närstående
Under rapportperioden har arvoden fakturerats vilka belastat periodens resultat enligt följande:
Styrelsens ordförande, Fredrik Sjövall genom Axelero AB 298 tkr, och bolagets CFO, Michael
Owens genom M Owens Management Consulting AB 75 tkr.
Styrelsearvoden har utbetalats i enlighet med beslut på årsstämman.
Det har i övrigt inte skett några väsentliga transaktioner med närstående.

Not 3 Aktier i dotterföretag
Dotterföretaget Emollivet AB bildades under juni månad 2019 och har påbörjat sin operationella
verksamhet. Bolaget eftersträver att ingå partnerskap i syfte att påskynda kommersialiseringen av
sina veterinärvårdsprodukter.
Stina Linge tillträdde som VD den 2 september 2020. Bolaget har inga övriga anställda.
Bolaget har öppnat kontor i Göteborg under september månad 2020.
Det har inte förekommit några väsentliga mellanhavanden med moderbolaget under
rapportperioden.
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Bolaget har finansierat kapitalbehovet genom nyemission från moderbolaget genomförd under det
fjärde kvartalet 2019 uppgående till 0,5 Mkr samt under tredje kvartalet 2020 uppgående till 0,3
Mkr.
Lipidors ägande i Emollivet AB framgår av nedanstående tabell
Namn

Org. Nr.

Säte, land

Antal
aktier*

Emollivet AB

559210-4359

Stockholm,
Sverige

-

Bolagets
grundande
Nyemission 2019
Nyemission 2020
Totalt

Ägarandel %

Bokfört värde
(tkr)
2021-09-30
-

Bokfört värde
(tkr)
2020-12-31
-

800

80

80

100
51
951

500
255
835

500
255
835

50,05%

*Totalt antal aktier i Emollivet AB uppgår till 1 900 st.

Not 4 Härledning av vissa alternativa nyckeltal
2021
Jul-sep

2020
Jul-sep

2021
Jan-sep

2020
Jan-sep

2020
Jan-dec

Kassaﬂöde per aktie
Periodens kassaﬂöde, tkr
Genomsnittligt antal aktier
Kassaﬂöde per aktie (SEK)

6 418
28 396 863
0,23

28 614
23 656 593
1,21

-4 759
28 396 863
-0,17

22 421
23 584 000
0,95

37 190
24 578 870
1,51

Eget kapital per aktie
Eget kapital, tkr
Antal aktier vid periodens utgång
Eget kapital per aktie (SEK)

54 379
28 396 863
1,91

49 157
26 384 000
1,86

54 379
28 396 863
1,91

49 157
26 384 000
1,86

63 655
28 396 863
2,24

54 379
61 692
88,15

49 157
51 132
96,14

54 379
61 692
88,15

49 157
51 132
96,14

63 655
65 877
96,63

Soliditet
Eget kapital, tkr
Summa eget kapital och skulder, tkr
Soliditet, %
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Finansiella deﬁnitioner
Alternativa nyckeltal anges då de i sina sammanhang kompletterar de mått som definieras i
tillämpliga regler för finansiell rapportering. Utgångspunkten för lämnade alternativa nyckeltal är
att de används av företagsledningen för att bedöma den finansiella utvecklingen och därmed
anses ge analytiker och andra intressenter värdefull information. Nedan lämnas definitioner på
samtliga använda alternativa nyckeltal.

Nyckeltal

Deﬁnition

Motivering

Antal aktier

Antal aktier vid periodens slut

Relevant vid beräkning av
eget kapital per enskild aktie

Balansomslutning

Summa tillgångar vid periodens slut

Relevant vid beräkning
av soliditet

Eget kapital per aktie

Summa eget kapital genom antal aktier
vid periodens slut

Mått för att beskriva
eget kapital per aktie

Genomsnittligt antal aktier

Genomsnittligt antal utestående
aktier under rapportperioden

Relevant vid beräkning av
resultat per aktie

Nettoomsättning

Omsättning för perioden

Värdet av försäljning av
varor och tjänster

Rapportperiod

1 januari-30 september 2021

Förklaring av period som
delårsrapporten omfattar

Resultat per aktie

Periodens resultat dividerat med
genomsnittligt antal aktier

Mått för att beskriva
resultat per enskild aktie

Soliditet

Summa eget kapital som procent av
summa tillgångar

Mått för att bedöma
bolagets möjligheter att
uppfylla sina
ﬁnansiella åtaganden

Intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna rapport ger en rättvisande översikt av
bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Stockholm den 25 november 2021

Fredrik Sjövall

Denis Angioletti

Gunilla Lundmark

Ola Flink

Ordförande

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Otto Skolling

Ola Holmlund

Ledamot

Verkställande direktör
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Revisors granskningsrapport
Lipidor AB, org-nr: 556779-7500

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag
(delårsrapport) för Lipidor AB per 30 september 2021 och den niomånadersperiod som slutade per
detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och
presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen.
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga
granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review
Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av
företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand
till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk
granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en
annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning
som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas
vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir
medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision
utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet
som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger
oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS
34 och årsredovisningslagen.

Stockholm den 25 november 2021

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Lagerberg
Auktoriserad revisor
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