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SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORTEN 

Med ”Bolaget” eller ”Aegirbio” avses Aegirbio AB (publ) med organisationsnummer 559222–2953. 
Koncernen visar inga jämförelsesiffror för perioden. Moderbolagets jämförelsesiffror för samma 
period föregående år visas inom parentes. Aegirbio AB startades 2019-10-14 och startdatum för 
koncernen var 2020-10-23. 

 
FÖRSTA KVARTALET I MODERBOLAGET (2021-01-01 – 2021-03-31) 

• Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK. 
• Resultatet före skatt uppgick till -10 204 (-1 283) KSEK. 
• Resultatet per aktie* uppgick till -0,84 (-0,18) SEK. 
• Soliditeten** uppgick per den 31 mars 2021 till 91 (92) %. 
 
FÖRSTA KVARTALET I KONCERNEN (2021-01-01 – 2021-03-31) 

• Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK. 
• Resultatet före skatt uppgick till -12 266 KSEK. 
• Resultatet per aktie* uppgick till -1,02 SEK. 

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier som per 2021-03-31 
uppgick till 12 079 380 aktier före full utspädning. Motsvarande siffra för samma period föregående år var 
6 700 878 aktier.  

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.  

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2021 

• Aegirbio skapar framtidens multidiagnostiska bolag och förvärvar LifeAssays och Abreos 
Bioscience. Den 25 januari meddelar styrelsen för Aegirbio att man beslutat att förvärva 
LifeAssays AB och Abreos Bioscience. Förvärven gör Aegirbio till ett ledande multidiagnostikbolag 
och öppnar för nya expansionsmöjligheter på världsmarknaden. Förvärven av LifeAssays och 
Abreos Bioscience betyder att Aegirbio säkrar den världsledande teknik som är grunden i de 
produkter som för Bolaget in i framtiden och öppnar för nya expansionsmöjligheter på 
världsmarknaden. 

 

• Aegirbio anställer Brandon Steele i rollen som kommersiell chef. Den 17 februari meddelar 
bolaget att Brandon Steele anställs och förstärker ledningsgruppen och inträder i rollen som 
kommersiell chef. Positionen innebär att han kommer att ansvara för att leda företagets 
kommersiella genombrott i USA. 

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

• Aegirbio lanserar snabbtest för Covid-19. Den 14 april meddelar Aegirbio att man nu är vid 
lanseringstidpunkten för Viraspec Covid-19. Testen är ett salivbaserat snabbtest som gör att det 
är snabbt, enkelt och praktiskt och undviker de problem som upplevs när provtagning med pinne i 
näsan används. Konsumenten kommer att tillföra sin saliv till en behållare med reagens och hälla 
vätskan på reagensstickan. Därefter väntar man i 5 minuter för att sedan enkelt avläsa en tydlig 
linje som visar om man är smittad eller ej 
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• Aegirbio tecknar distributionsavtal för Covid-19 test och får samtidigt en order om minst 40 
miljoner kronor. Den 4 maj meddelar Aegirbio att man har tecknat avtal för distribution av Covid-
19 test med NowMed Sweden AB som är ett bolag helt fokuserat på Covid-19 produkter. 
Samarbetet med NowMed Sweden innebär att bolaget skall agera som distributör och 
samarbetspartner på den skandinaviska professionella marknaden. NowMed Sweden hjälper 
dessutom till med lager, order och leveranser för övriga världen. Aegirbio kommer själva att svara 
för försäljningen utanför Norden. Avtalet bygger på att parterna delar på vinsten, vilket gör att 
Aegirbio kommer att ha kvar möjligheten till de goda marginalerna även långsiktigt. Enbart 
dagens order har ett värde på minst 40 MSEK för Aegirbio. 

 

• Aegirbio tecknar avtal om försäljning av Covid-19 tester i Tyskland, Europas största marknad. 
Den 4 maj meddelar Aegirbio att man har tecknat avtal med MIDAS Pharma, ett läkemedelsbolag i 
Tyskland för försäljning av Bolagets salivtest för Covid-19. MIDAS Pharma skall initialt sälja 
produkten i Tyskland men kommer på sikt att inkludera andra marknader där de finns etablerade. 
Genom avtalet med MIDAS Pharma får Aegirbio direkt tillträde till Europas största 
diagnostikmarknad med väl etablerad testning för Covid-19. MIDAS Pharma kommer även att 
genom sitt nätverk att täcka länder utanför Tyskland vilket kommer att öka takten i Aegirbios 
försäljning av tester. 

 

• Aegirbio säkrar rörelsekapital för expansion och tecknar låneavtal om totalt 50 miljoner kronor. 
Den 11 maj meddelar bolaget att man ingått avtal med ett konsortium avseende ett låneavtal om 
totalt 50 miljoner kronor. Långivaren lämnar ett lån till bolaget om totalt 30 MSEK samt ställer ut 
ett lånelöfte om totalt ytterligare 20 MSEK. Aegirbio tecknar låneavtalet för att kunna uppfylla och 
utveckla de möjligheter som Covid-19 testerna erbjuder bolaget på världsmarknaden. Volymerna 
är stora och det behövs rörelsekapital för att bland annat säkerställa tillgången på råvaror. 
Låneavtalet utnyttjas bara till den nivå som är nödvändigt innan redan ingångna försäljningsavtal 
genererar intäkter till bolaget. 

 

• Bolagsverket har lämnat tillstånd att verkställa fusionsplanen mellan Aegirbio och LifeAssays. 
Den 19 maj meddelar Aegirbio att Bolagsverket har lämnat tillstånd till AegirBio att verkställa 
fusionsplanen avseende fusionen mellan AegirBio och LifeAssays AB. Bolagsverket beräknas 
registrera fusionen torsdagen den 10 juni 2021. I samband med registreringen av fusionen 
kommer LifeAssays att upplösas och samtliga dess tillgångar och skulder att övergå till AegirBio. I 
samband med att Bolagsverket registrerar fusionen kommer de aktieägare som är upptagna i 
LifeAssays aktiebok att erhålla fusionsvederlag. För varje aktie i LifeAssays erhålls cirka 0,0616 
aktier i AegirBio. 
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VD MARTIN LINDE 

Kvartal 1 2021 är ett kvartal som jag förmodligen kommer att 
komma ihåg under resten av mitt liv! 

Vad vi har åstadkommit under de 16 månader som bolaget har 
funnits är något som jag är mycket stolt över. Vi har under 
kvartalet lyckats att förvärva både Abreos och LifeAssays vilket 
gör att bolaget står mycket väl rustat inför framtiden. Den 
utvecklingskompetens som finns inom dessa två bolag är 
imponerade och kommer att vara till riktigt stor nytta för oss 
långsiktigt! 

De projekt som vi driver, med monitorering av biologiska läkemedel, är 
utan tvekan framtiden. Vi ligger bra till men har blivit straffade av Covid då hela 
den amerikanska sjukvården har varit under total lock down. Som tidigare meddelats har vi valt att 
slutvalidera ytterligare 3 läkemedel så att vi, när efterdyningarna av Covid är över, står vi väl rustade 
att rulla ut dessa.  

Nästa steg i vår kommersialiseringsresa togs i och med anställningen av en CCO, Brandon Steel. 
Brandon har på kort tid kommit väl in i bolaget och jag ser stora möjligheter framåt då Brandons 
erfarenhet och kontaktnät inte bara kommer försäljningsprocessen till godo utan även kommer att 
vara mycket värdefull för Bolagets utvecklingsprojekt.  

Då Covid stängde vår lansering av Tysabri testen i USA valde vi att gå snabbare fram med nästa steg i 
vår långsiktiga strategi för bolaget, nämligen att flytta över Veritoperna från laboratorietester till PoC. 
Planen just nu är att under hösten kunna vara redo för validering av 3 till 4 läkemedel på 
MagniaReadern, vilket är snabbt marscherat och mycket positivt. 

Vårt förvärv av Thyrolytics följer de upplagda utvecklingsplanerna och projektet skall förhoppningsvis 
kunna gå över i validering snart. 

Allt detta överskuggas så klart av vårt salivbaserade Covid-19 test. Vi har nu kommit så långt att testet 
är CE-märkt, redo för lansering och första ordern på 40 MSEK är redan underskriven med NowMed 
Sweden. Vi arbetar nu frenetiskt med att tillgodose alla kundförfrågningar på samma gång som vi skall 
skala upp tillverkning och ordna finansiering kortsiktigt för att få i gång bolaget på alla marknader. Vi 
ser kortsiktigt en extremt stor möjlighet att ta en marknadsandel och att få upp försäljning globalt. 
Hur länge efterfrågan håller i sig är svårt att säga men som det ser ut just nu så kommer testandet 
vara en del av vår vardag under lång tid framöver. 

Med allt detta sagt så går vi nu över i nästa fas av bolagets historia där förvärv och bolagsbyggande 
kommer att ta stort utrymmer. Potentialen finns i bolaget.  Det gäller bara för oss att varje dag göra 
jobbet och fortsätta på den inslagna vägen så kommer Aegirbio att stå starkt rustat inför framtiden. 
Att vi redan idag är ett miljardbolag är ett bevis på att vi gör rätt saker och jag tror att detta är bara 
början. Våra planer ligger fast och jag skall personligen göra allt som står i min makt för att leverera! 

 

 

Martin Linde 
VD Aegirbio AB 
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AEGIRBIO AB 

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för att via sin unika patenterade 
teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. 
Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en 
fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar 
läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska 
läkemedel. 

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, 
medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid 
dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader, 
bristfälliga resultat och högre andel patienter med svåra biverkningar. 

Via genomförda förvärv har Bolaget långsiktig säkrat tillgången till nyckelteknologier samt öppnat upp 
för nya applikationsområden. Med dessa förvärv har Aegirbio, med avstamp i laboratorietester, på 
kort tid lagt teknologier och kompetens till Bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som 
är målet.  

Aegirbio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för 
• Snabbtester för indikativa och snabba resultat 
• Point of Need, kvantitativa hemtester för kroniska sjukdomar 
• Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler 
• Laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel. 

 

Förvärven ger Bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för 
människor att själva övervaka sina hälsoproblem där Bolagets ambition är, förutom att föra ut 
innovativ diagnostik-teknik på marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda 
samt ge exakta och enkla överförbara resultat.  
 
UTVECKLINGEN I SIFFROR 

Koncernen bildades den 23 oktober 2020 och således finns inga jämförelsesiffror från föregående år 
varför vi endast lämnar jämförelsesiffror för moderbolagets kvartalssiffror. 

Intäkter 
Moderbolaget redovisar en nettoomsättning på 0 (0) KSEK för årets första kvartal. Motsvarande siffra 
för koncernen är också 0 KSEK. 

Resultat 
Rörelseresultat för moderbolaget uppgick för perioden till -10 204 (-1 283) KSEK. Koncernens 
rörelseresultat uppgick för kvartalet till 12 266 KSEK.  

Forsknings- och utvecklingskostnader uppgick för perioden januari till mars till -5 490 (-600) KSEK. 
Motsvarande kostnader för koncernen uppgick till -7 303 KSEK. Större delen av kostnaderna har 
bestått i att färdigställa de Covid-tester som nu kommer att börja säljas under andra kvartalet.  

Försäljningskostnaderna uppgick till -1 693 (-323) KSEK för kvartalet. Motsvarande siffra för koncernen 
uppgick till -1 745 KSEK. Administrationskostnaderna var för kvartalet var relativt höga och uppgick till 
-3 021 (-360) KSEK för kvartalet och -3 218 KSEK för koncernen. Kostnaderna består av, förutom 
traditionell administration, konsultkostnader för den fusion som genomförs i dagarna.   

Resultat före skatt för perioden januari till mars 2021 uppgick till -10 204 (-1 283) KSEK. Motsvarande 
siffra för koncernen uppgick till -12 266 KSEK. 
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Transaktioner med närstående 
Under första kvartalet har bolaget haft transaktioner med närstående om totalt 4 387 KSEK som 
fakturerats från LifeAssays AB samt Abreos Inc. Dessa huvudägare bedriver bolagets produktutveckling 
och kommer att fusioneras med bolaget under andra kvartalet 2021. 

 
FINANSIELL STÄLLNING 

Soliditeten för moderbolaget var 91 (92) procent den 31 mars 2021 och det egna kapitalet uppgick till 
48 030 (47 730) KSEK. Moderbolagets likvida medel uppgick till 7 277 (10 277) KSEK. Totala tillgångar 
för Bolaget uppgick vid samma tidpunkt till 52 603 (52 011) KSEK. Den 11 maj meddelade Aegirbio att 
man ingått avtal med ett konsortium avseende ett låneavtal om totalt 50 miljoner kronor. Långivaren 
lämnar ett lån till bolaget om totalt 30 MSEK samt ställer ut ett lånelöfte om totalt ytterligare 20 
MSEK. Aegirbio tecknar låneavtalet för att kunna uppfylla och utveckla de möjligheter som Covid-19 
testerna erbjuder bolaget på världsmarknaden. Volymerna är stora och det behövs rörelsekapital för 
att bland annat säkerställa tillgången på råvaror. Låneavtalet utnyttjas bara till den nivå som är 
nödvändigt innan redan ingångna försäljningsavtal genererar intäkter till bolaget. 

 
KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR 

Moderbolagets kassaflöde för perioden januari till mars 2021 var -3 000 (848) KSEK. Investeringarna 
uppgick till 1 266 (1 739) KSEK, vilket avsåg immateriella anläggningstillgångar. Koncernens kassaflöde 
uppgick för perioden till -2 597 och investeringarna uppgick till 88 KSEK för materiella tillgångar samt 
1 266 KSEK för immateriella tillgångar.  

 
AKTIEN 

Aktien i Aegirbio AB (publ) noterades den 22 juni 2020 på Nasdaq First North Growth Market i 
Stockholm och handlas under kortnamnet AEGIR. First North Growth Market är en alternativ 
marknadsplats som drivs av en börs inom NASDAQ OMX-koncernen. Bolag på First North Growth 
Market är inte underställda samma regler som bolag på den reglerade huvudmarknaden. I stället är de 
underställda ett mindre långtgående regelverk anpassat för små tillväxtbolag. Risken vid en 
investering i ett bolag på First North Growth Market kan därför vara högre än vid en investering i ett 
bolag på huvudmarknaden. Alla bolag med aktier som handlas på First North Growth Market har en 
Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen prövar ansökan om upptagande till handel. 

Aegirbios Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Eminova Fondkommission AB, +46 
8 684 211 00, info@eminova.se 

Per den 31 mars 2021 uppgick antalet aktier till 13 110 913. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför 
lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma. 

 
  Jan - Mar 2021 Jan - Mar 2020 Jan - dec 2020 

Antal aktier före full utspädning 13 110 913 6 700 878 11 935 289 
Antal aktier efter full utspädning 13 110 913 6 700 878 13 119 278 
Resultat per aktie före och efter full utspädning -0,84 -0,18 -2,13 
Genomsnittligt antal aktier före full utspädning 12 079 380 6 700 878 8 689 532 
Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning 12 079 380 6 700 878 9 873 521 
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FINANSIELL RAPPORTERING I ENLIGHET MED RFR2 (IFRS) 

Koncernredovisningen för Aegirbio-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. Moderbolaget redovisade tidigare enligt BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3). 
 
GRANSKNING AV REVISOR 

Delårsrapporten har ej granskats av Bolagets revisor. 
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KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER 

Årsredovisning 2020, senast 2021-06-14 
Delårsrapport, Kvartal 2  2021-08-24 
Delårsrapport, Kvartal 3  2021-11-23 
 

ÅRSSTÄMMA OCH ÅRSREDOVISNINGENS TILLGÄNGLIGHET 

Årsstämman kommer att hållas i Lund den 28 juni 2021. Årsredovisningen kommer att finnas 
tillgänglig på Bolagets hemsida (www.aegirbio.com) senast den 14 juni 2021. 

 
RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 

Begränsade resurser 
Aegirbio AB är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. 
För genomförandet av strategin är det av vikt, att resurserna disponeras på ett för Bolaget optimalt 
sätt. Det finns en risk att Bolagets resurser inte räcker till och därmed drabbas av finansiellt och 
operativt relaterade problem. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att säkerställa verksamhetens 
behov av finansiering utifrån olika scenarier, inklusive intäkter från licensiering och partnerskap samt 
extern finansiering. 

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare 
Aegirbio AB baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är 
beroende av att i framtiden kunna finna kvalificerade medarbetare. Bolaget arbetar hårt med att 
minska beroendet genom en god dokumentation av rutiner och arbetsmetoder. 

Försäljningsrisk 
Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklar får det positiva 
mottagande på marknaden som förespeglats i den här delårsrapporten. Kvantiteten av sålda 
produkter kan bli lägre och tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad Bolaget 
i dagens skede har anledning att tro. 
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RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG 

 

 
 

Observera att helår för koncernen är endast perioden 2020-10-23 till 2020-12-31 eftersom koncernen 
bildades vid detta datum. 

 

Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare under året (uttryckt i kr 
per aktie) dividerat med genomsnittligt antal aktier före full utspädning per 31 mars vilket uppgick till 
12 079 380 aktier. 
 

I koncernen finns inga poster som redovisas i övrigt totalresultat varför summan totalresultat 
överensstämmer med periodens resultat. 
 
  

Helår Helår

2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01 2021-01-01 2020-01-01 2020-10-23

KSEK Not 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning - - 14 - - -

Kostnad sålda varor - - - - - -

Bruttovinst - - 14 - - -

Rörelsens kostnader
Forsknings- och 
utvecklingskostnader -5 490 -600 -10 501 -7 303 - -8 474

Försäljningskostnader -1 693 -323 -808 -1 745 - -226

Administrationskostnader -3 021 -360 -7 224 -3 218 - -2 877

Övriga rörelseintäkter - - - - 1 230

Övriga rörelsekostnader - - - - - -

Rörelseresultat -10 204 -1 283 -18 519 -12 266 - -10 347

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter - - - - - -

Finansiella kostnader - - -6 - - -

Resultat före skatt -10 204 -1 283 -18 525 -12 266 - -10 347

Bokslutsdispositioner - - - - -

Skatt på årets resultat - - - - - -

Periodens resultat -10 204 -1 283 -18 525 -12 266 - -10 347

Resultat per aktie, SEK 4 -0,84 -0,18 -1,02 - -1,19

Kvartal 1 Kvartal 1

Moderbolaget Koncernen
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BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG, TILLGÅNGAR 

 

 
 
  

KSEK 2021-03-31 2020-12-31 2021-03-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 4 486 3 220 40 041 38 775

Nyttjanderätter - - 583 692

Materiella anläggningstillgångar - - 183 95

Finansiella anläggningstillgångar - - - -

Andelar i koncernföretag 35 013 35 013 - -

Anläggningstillgångar sammanlagt 39 499 38 233 40 807 39 562

Omsättningstillgångar

Fordran koncernföretag 4 318 - - -

Övriga fordringar 1 470 3 501 1 949 2 132

Förutbetalda kostnader 39 - 39 -

Likvida medel 7 277 10 277 7 798 10 395

Omsättningstillgångar sammanlagt 13 104 13 778 9 786 12 527

SUMMA TILLGÅNGAR 52 603 52 011 50 593 52 089

Moderbolaget Koncernen
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BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG, SKULDER OCH EGET KAPITAL 

 

 
 
 

KSEK 2021-03-31 2020-12-31 2021-03-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 1 049 955 1 049 955

Övrigt tillskjutet kapital - - 75 710 65 300

Balanserat resultat inkl årets resultat - - -31 709 -19 443

Fond för utvecklingsutgifter 4 486 3 220

Överkursfond 75 710 65 300 - -

Balanserat resultat -23 011 -3 220 - -

Periodens resultat -10 204 -18 525 - -

Eget kapital sammanlagt 48 030 47 730 45 050 46 812

Långfristiga skulder

Leasingskuld - - 383 383

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 3 736 3 260 4 172 3 524

Skatteskuld - - 17 -

Övriga skulder 74 73 200 365

Upplupna kostnader 763 948 771 1 005

Kortfristiga skulder sammanlagt 4 573 4 281 5 161 4 895

Summa skulder 4 573 4 281 5 544 5 278

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 52 603 52 011 50 593 52 089

Moderbolaget Koncernen
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KASSAFLÖDESANALYSER 
 

 

  

Helår Helår

2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01 2021-01-01 2020-01-01 2020-10-23

KSEK 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -10 204 -1 283 -18 519 -12 266 - -10 347

Avskrivningar - - - - - -

Finansiella intäkter - - - - - -

Finansiella kostnader - - -6 - - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital-10 204 -1 283 -18 525 -12 266 - -10 347

Förändring i rörelsekapital

Förändring fordringar -2 326 -545 -3 400 144 - -1 568

Förändring kortfristiga skulder 292 632 4 181 375 - 4 507

Förändring i rörelsekapital -2 034 87 781 519 - 2 939

Kassaflöde från den löpande verksamheten -12 238 -1 196 -17 744 -11 747 - -7 408

Investeringsverksamhet

Förändring materiella tillgångar - - - -88 - -95

Förändring immateriella tillgångar -1 266 -1 739 -2 419 -1 266 - -

Förändring finansiella tillgångar - - - - - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 266 -1 739 -2 419 -1 354 - -95

Finansieringsverksamhet

Nyemission, TO 10 504 3 783 30 077 10 504 - 230

Inbetalning Teckningsoptioner - - 314 - - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10 504 3 783 30 391 10 504 - 230

Förändring av likvida medel -3 000 848 10 228 -2 597 - -7 273

Likvida medel vid periodens början 10 277 49 49 10 395 - 17 668

Likvida medel vid periodens slut 7 277 897 10 277 7 798 - 10 395

Kvartal 1 Kvartal 1

Moderbolaget Koncernen
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 

 

 
 

 

 
  

Fond för Överkurs-

utv. utgifter fond

Ingående balans 1 januari 2020 500 801 351 -801 - 851

Fond för utvecklingsutgifter - 2 419 - -2 419 - 0

Pre-IPO 36 - 3 747 - - 3 783

Inbetada TO, styrelsen 340 340

Nyemssioner 299 25 969 26 268

Förvärv Viraspec AB 32 9 979 10 011

Förvärv Thyrolytics AB 88 - 24 914 - - 25 002

Periodens resultat - - - - -18 525 -18 525

Eget kapital 31 december 2020 955 3 220 65 300 -3 220 -18 525 47 730

Ingående balans 1 januari 2021 955 3 220 65 300 -3 220 -18 525 47 730

Föreg. års resultat - - - -18 525 18 525 0

Fond för utvecklingsutgifter 1 266 -1 266 0

Nyemissioner 94 10 410 - 10 504

Periodens resultat - - - - -10 204 -10 204

Eget kapital 31 mars 2021 1 049 4 486 75 710 -23 011 -10 204 48 030

Förändring av Moderbolagets eget kapital

(KSEK) Aktiekapital 
Balanserat 

resultat 
Periodens 

resultat Totalt

Övrigt tillskjutet Balanserat

 kapital Resultat

Ingående balans 23 oktober 2020 833 30 180 -9 096 21 917

Förvärv Viraspec AB 32 9 979 - 10 011

Förvärv Thyrolytics AB 88 24 914 - 25 002

Transaktioner med aktieägare

Nyemssion, TO 3 227 - 230

Periodens resultat - - -10 347 -10 347

Eget kapital 31 december 2020 955 65 300 -19 443 46 812

Ingående balans 1 januari 2021 955 65 300 -19 443 46 812

Transaktioner med aktieägare

Nyemission 94 10 410 - 10 504

Periodens resultat - - -12 266 -12 266

Eget kapital 31 mars 2021 1 049 75 710 -31 709 45 050

(KSEK) Aktiekapital Totalt

Förändring av koncernens eget kapital
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NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA 

 

NOT 1  ALLMÄN INFORMATION 

Aegirbio AB, org. nr 559222–2953 är moderbolag i Aegirbio-koncernen. Aegirbio AB har sitt säte i 
Lund, Sverige. 

Aegirbio AB-koncernens rapport för perioden januari – mars 2021 har godkänts för publicering enligt 
styrelsebeslut den 24 maj 2021. 

Samtliga belopp redovisas i tusentals kronor (KSEK) om inte annat anges. Uppgifterna inom parentes 
avser föregående period. 

 
NOT 2  SAMMANFATTNING AV VIKTIGA REDOVISNINGSPRINCIPER 

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpas när denna koncernredovisning upprättats anges 
nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges. 

 

Grund för rapporternas upprättande 
Från och med räkenskapsår 2020 upprättas koncernredovisningen för Aegirbio AB-koncernen 
(”Aegirbio”) i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU 
samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt Årsredovisningslagen. 

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) 
sådana de antagits av EU, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt 
Årsredovisningslagen. Moderföretagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2 Redovisning för 
juridiska personer och Årsredovisningslagen. 

Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga 
uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid 
tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper, se not 3. 

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges 
nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade perioder, om inte annat anges. 

Moderbolagets redovisningsprinciper är desamma som koncernens, om inte annat anges i not nedan. 

 

Redovisningsprinciper, ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar 
Inga av de nya standarder och tolkningar som träder i kraft från och med den 1 januari 2019 kommer, 
förutom IFRS 16, ha medfört någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter. 

 

IFRS 16 ”LEASING” 

 

IFRS 16 Leasingavtal ersatte IAS 17 Leasingavtal från och med 1 januari 2019. Den nya standarden 
innebär att i princip alla leasingavtal redovisas med en leasingskuld och en nyttjanderätt på 
balansräkningen. Leasingportföljen innehåller ett fåtal avtal för kontor och laboratorier. Koncernen 
har vid övergången till den nya standarden valt att tillämpa den förenklade metoden vilket innebär att 
storleken på nyttjanderätten har värderats till att motsvara storleken på leasingskulden vid 
övergångstidpunkten justerat för förskottsbetalningar som förelåg per övergångstidpunkten. 
Leasingskulden har värderats till nuvärdet av de återstående leasingavgifterna per 
övergångstidpunkten med tillämpning av den marginella låneränta per 1 januari 2019 som uppgick till 
4 %. Leasingavtal kortare än 12 månader eller som upphör inom 12 månader från 
övergångstidpunkten samt avtal för vilka den underliggande tillgången har ett lågt värde (med ett 
nyanskaffningsvärde understigande 5 000 USD) ingår inte i de redovisade leasingskulderna eller 
leasingtillgångarna. Betalningar för dessa avtal kostnadsförs linjärt i resultaträkningen. 
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Ett antal nya standarder och tolkningar träder ikraft för räkenskapsår som börjar efter 1 januari 2019 
och har inte tillämpats vid upprättandet av denna finansiella rapport. Dessa nya standarder och 
tolkningar väntas inte ha en väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter på innevarande 
eller kommande perioder och inte heller på framtida transaktioner. 
 

KONCERNREDOVISNING 

 
DOTTERFÖRETAG 

Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Koncernen 
kontrollerar ett företag när den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i 
företaget och har möjlighet att påverka avkastningen genom sitt inflytande i företaget. Dotterföretag 
inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till 
koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande 
inflytandet upphör. 

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet 
av ett dotterföretag utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder som koncernen ådrar sig 
till tidigare ägare av det förvärvade bolaget och de aktier som emitterats av koncernen. I 
köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla skulder som är en följd av en överenskommelse om 
villkorad köpeskilling. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett rörelseförvärv 
värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. 

Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. 

Koncerninterna transaktioner, balansposter, intäkter och kostnader på transaktioner mellan 
koncernföretag elimineras. Vinster och förluster som resulterar från koncerninterna transaktioner och 
som är redovisade i tillgångar elimineras också. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i 
förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer. 

 
SEGMENTSRAPPORTERING 

Då AegirBio bedriver forsknings- och utvecklingsverksamhet har ledningen att följa upp koncernen 
som en helhet. AegirBio bedriver endast en verksamhet och verksamheten följs upp som ett segment. 
 

OMRÄKNING AV UTLÄNDSK VALUTA 

 
FUNKTIONELL VALUTA OCH RAPPORTERINGSVALUTA 

De olika enheterna i koncernen har den lokala valutan som funktionell valuta då den lokala valutan har 
definierats som den valuta som används i den primära ekonomiska miljö där respektive enhet 
huvudsakligen är verksam. I koncernredovisningen används svenska kronor (SEK), som är 
moderföretagets funktionella valuta och koncernens presentationsvaluta. 
 
TRANSAKTIONER OCH BALANSPOSTER 

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. 

 
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

 
BALANSERADE UTGIFTER FÖR PRODUKTUTVECKLING 

Koncernen bedriver forskning och utveckling kring nya produkter. Utgifter för forskning kostnadsförs 
när de uppstår. Utvecklingsutgifter som är direkt hänförliga till utveckling av identifierbara och unika 
produkter, redovisas som immateriella tillgångar när följande kriterier är uppfyllda: 
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• det är tekniskt möjligt att färdigställa produkten så att den kan användas, 
• företagets avsikt är att färdigställa produkten och att använda eller sälja den, 
• det finns förutsättningar att använda eller sälja produkten, 
• det kan visas hur produkten genererar troliga framtida ekonomiska fördelar, 
• adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att 

använda eller sälja produkten finns tillgängliga, och 
• utgifter som är hänförliga till produkten under dess utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
 

Direkt hänförbara utgifter som balanseras innefattar även utgifter för anställda och en skälig andel av 
indirekta kostnader. Övriga utvecklingsutgifter, som inte uppfyller dessa kriterier, kostnadsförs när de 
uppstår. 

Utvecklingsutgifter som tidigare kostnadsförts redovisas inte som tillgång i efterföljande period. 

 
PATENT 

Utgifter för internt upparbetade patent redovisas som tillgång givet att de anses uppfylla de krav som 
ställs för internt 

upparbetade immateriella tillgångar, vilka anges ovan under ”Balanserade utgifter för 
produktutveckling”. 

Utgifter för patent skrivs av under patentets giltighetstid och belastar resultatet i enlighet med 
bestämmelserna för IFRS. Nyttjandeperioden för bolagets patent uppgår till 20 år, räknat från tid för 
inlämnande av patentansökan i första land. Baserat på uppdaterad bedömning har kvarvarande 
nyttjandeperiod för de aktiverade patenten ändrats från tidigare maximalt 17 år till 5 år. 
 
VÄRDERING AV IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

De redovisade balanserade utgifterna för utvecklingsarbeten är föremål för ledningens 
nedskrivningsprövning. Det mest kritiska antagandet, som utvärderas av ledningen, avser huruvida 
den immateriella tillgången förväntas generera framtida ekonomiska fördelar, som åtminstone 
motsvarar den immateriella tillgångens redovisade värde. Ledningens bedömning är att de förväntade 
framtida kassaflödena är tillräckliga för att motivera den immateriella tillgångens redovisade värde, 
men de ekonomiska resurser som krävs för att fullfölja utvecklingen bygger på att bolaget erhåller 
framtida finansiering och värderingen är även beroende av förutsättningarna för fortsatt drift. 

 

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 

Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång, 
beroende på vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner 
som är förknippade med tillgången kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens 
anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 

Avskrivningar görs linjärt enligt följande: 

Maskiner och Inventarier: 5 år 

 

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje rapportperiods slut och justeras vid 
behov. En tillgångs redovisade värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens 
redovisade värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde. 

Vinster och förluster vid avyttring av en materiell anläggningstillgång fastställs genom en jämförelse 
mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet och redovisas i övriga rörelseintäkter respektive 
övriga rörelsekostnader i resultaträkningen. 
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NEDSKRIVNINGAR AV ICKE-FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

 

Immateriella tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod eller immateriella tillgångar som inte 
är färdiga för användning, skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. 
Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar 
i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs 
med det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinnings-
värdet är det högre av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess 
nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det 
finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar som tidigare har 
skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras. 

 
FINANSIELLA INSTRUMENT – GENERELLT 
 
KLASSIFICERING 

Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande kategorier: lånefordringar och 
kundfordringar, samt övriga finansiella skulder. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den 
finansiella tillgången eller skulden förvärvades. 

 
LÅNEFORDRINGAR OCH KUNDFORDRINGAR 

Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller 
fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i 
omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter 
balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Koncernens ”lånefordringar och 
kundfordringar” utgörs primärt av kundfordringar och likvida medel. 

 
ÖVRIGA FINANSIELLA SKULDER 

Skulder till koncernbolag, leverantörsskulder, leasingskuld och den del av övriga kortfristiga skulder 
som avser finansiella instrument klassificeras som del av övriga kortfristiga finansiella skulder. 
 
SYNTETISK OPTION 

Skulden omvärderas löpande till verkligt värde genom tillämpning av en optionsvärderingsmodell med 
beaktande av gällande villkor. Värdeförändringar under optionens löptid redovisas som 
personalkostnad. Om den syntetiska optionen utnyttjas av innehavaren regleras den finansiella 
skulden, som tidigare omvärderats till verkligt värde. Eventuellt realiserat resultat redovisas i 
resultatet som en personalkostnad. Om den syntetiska optionen förfaller som värdelös, intäktsförs 
den redovisade skulden. 
 
REDOVISNING OCH VÄRDERING 

Koncernens finansiella instrument redovisas första gången till verkligt värde plus 
transaktionskostnader. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla 
kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla 
risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från 
balansräkningen när förpliktelsen i avtalet har fullgjorts eller på annat sätt utsläckts. 

Det verkliga värdet på kortfristiga fordringar och skulder motsvarar dess redovisade värde, eftersom 
diskonteringseffekten inte är väsentlig. 
 

KUNDFORDRINGAR 

 

Kundfordringar är finansiella instrument som består av belopp som ska betalas av kunder för sålda 
varor och tjänster i den löpande verksamheten. Om betalning förväntas inom ett år eller tidigare, 
klassificeras de som omsättningstillgångar. Om inte, redovisas de som anläggningstillgångar. 
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Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde 
med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. 

 

LIKVIDA MEDEL 

 

Likvida medel är finansiellt instrument. I balansräkningen innefattar posten kassa samt 
banktillgodohavanden. I kassaflödet innefattar posten kassa, banktillgodohavanden samt koncernens 
cashpool. 
 

EGET KAPITAL 

 

Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission 
av nya stamaktier eller optioner redovisas i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden. 
 
FOND FÖR UTVECKLINGSUTGIFTER 

I den mån moderbolaget har egenupparbetade immateriella tillgångar förs, fr o m 2016, det belopp 
som aktiverats om från fritt eget kapital till fond för utvecklingsutgifter med avdrag för avskrivning på 
aktiveringar fr o m 2016. 

 

LEVERANTÖRSSKULDER 

 

Leverantörsskulder är finansiella instrument och avser förpliktelser att betala för varor och tjänster 
som har förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras 
som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år. Om inte, redovisas de som långfristiga skulder. 

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. 

 
AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT 

 

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. 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. 
 

Styrelsen kommer att pröva frågan kring redovisning av uppskjuten skattefordran avseende 
underskottsavdrag först när koncernen har uppvisat vinstintjäning. 
 

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA 

 
PENSIONSFÖRPLIKTELSER 

Koncernen har uteslutande avgiftsbestämda pensionsplaner. 

En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken koncernen betalar fasta avgifter till 
en separat juridisk enhet. Koncernen har inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala 
ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla 
ersättningar till anställda som hänger samman med de anställdas tjänstgöring under innevarande eller 
tidigare perioder. 

För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar koncernen avgifter till offentligt eller privat 
administrerade pensionsförsäkringsplaner på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen 
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har inga ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. Avgifterna redovisas som 
personalkostnader när de förfaller till betalning. Förutbetalda avgifter redovisas som en tillgång i den 
utsträckning som kontant återbetalning eller minskning av framtida betalningar kan komma 
koncernen tillgodo. 

 
SYNTETISKA OPTIONER 

Bolagets syntetiska option, för vilken en marknadsmässig premie erlagts redovisas och värderas till 
verkligt värde genom en optionsvärderingsmodell. För redovisningsprincip, se syntetisk option 
instrument under Finansiella instrument. 

 

LEASING 

 

Koncernens leasingavtal avser i allt väsentligt avtal för kontor och laboratorier. Koncernen agerar som 
leasetagare vilket innebär att leasingavtalen redovisas som nyttjanderättstillgångar och en 
motsvarande skuld, den dagen som den leasade tillgången finns tillgänglig för användning av 
koncernen. Varje leasingbetalning fördelas mellan amortering av skulden och finansiell kostnad. Den 
finansiella kostnaden ska fördelas över leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas med 
ett belopp som motsvarar en fast räntesats för den under respektive period redovisade skulden. 

Tillgångar och skulder som uppkommer från leasingavtal redovisas initialt till nuvärde. 
Leasingskulderna inkluderar nuvärdet av fasta avgifter och variabla leasingavgifter som beror på ett 
index. Leasingbetalningarna diskonteras med leasingavtalets implicita ränta om den finns tillgänglig 
eller annars den marginella låneräntan. 

Tillgångarna med nyttjanderätt värderas till anskaffningsvärde och inkluderar; den initiala värderingen 
av leasingskulden och betalningar gjorda vid eller innan den tidpunkt då den leasade tillgången gör 
tillgänglig för leasetagaren. 

Leasingavgifter hänförliga till korttidsleasingavtal och leasingavtal för vilka den underliggande 
tillgången har ett lågt värde redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 
Korttidsleasingavtal är avtal med en leasingperiod om 12 månader eller mindre. 

 
OPTIONER ATT FÖRLÄNGA OCH SÄGA UPP AVTAL 

Vissa avtal innehåller optioner att förlänga eller säga upp avtal i förtid. Optioner att förlänga eller säga 
upp avtal inkluderas i tillgången och skulden då det är rimligt säkert att det kommer att utnyttjas. 
AegirBio fastställer en kontraktslängd som bedömts som rimligt säker med beaktande av hur 
uppsägnings- och förlängningsklausuler har tillämpats tidigare och genom att bedöma faktorer som 
fastighetens betydelse för affärsverksamheten och den forskning och utveckling bolaget bedriver. 
 

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. 
 

MODERFÖRETAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER 

 

I samband med övergången till redovisning enligt IFRS i koncernredovisningen, har moderföretaget 
övergått till att tillämpa RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 

 

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen förutom: 
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UPPSTÄLLNINGSFORMER 

Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställningsform. Rapport över förändring 
av eget kapital följer också koncernens uppställningsform men ska innehålla de kolumner som anges i 
ÅRL. Vidare innebär det skillnad i benämningar, jämfört med koncernredovisningen, främst avseende 
finansiella intäkter och kostnader och eget kapital. I samband med övergången till IFRS och RFR 2 har 
uppställningsformen för resultaträkningen ändrats från Kostnadsslagsindelad till Funktionsindelad 
uppställningsform. 
 
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 en indikation på att andelar i dotterföretag minskat i värde görs en beräkning av 
återvinningsvärdet. Är detta lägre än det redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar 
redovisas i posterna ”Resultat från andelar i koncernföretag”. 
 
KONCERNBIDRAG 

Koncernbidrag lämnade från moderföretag till dotterföretag och koncernbidrag erhållna till 
moderföretag till dotterföretag redovisas som bokslutsdisposition. 
 
LEASING 

Moderföretaget tillämpar inte IFRS 16, samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing, 
oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt 
över leasingperioden. 

 

 
NOT 3 VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR 

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra 
faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. 
 
VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR FÖR REDOVISNINGSÄNDAMÅL 

Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för 
redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, inte alltid att motsvara det 
verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga 
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår 
behandlas i huvuddrag nedan. 

 
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 

Aegirbio är i viss mån beroende av att erhålla skydd för sina immateriella tillgångar. Bolagets 
immateriella rättigheter skyddas främst genom patent och patentansökningar. Ingivna 
patentansökningar ger ett skydd som motsvarar patent förutsatt att patent så småningom beviljas. 
Patentportföljens innehåll tydliggörs i årsredovisningen. Forsknings-och utvecklingsarbetet som sker 
på Aegirbio och genom samarbeten, genererar kontinuerligt nya patentmöjligheter för Bolaget, både 
inom befintliga projekt och inom nya områden. Dessa möjligheter utvärderas noga av bolaget samt av 
patentombud som Bolaget konsulterar. Huruvida en viss uppfinning ska patentsökas eller inte avgörs 
från fall till fall. 
 
BALANSERADE UTGIFTER FÖR PRODUKTUTVECKLING 

Bolaget aktiverar utgifter hänförliga till utveckling av medicinska produkter i den omfattning de 
bedöms uppfylla kriterierna enligt IAS 38 p. 57.  Gällande bolagets utvecklingsarbete avseende 
utveckling av läkemedel aktiveras utgifter från och med godkänd Fas 3 som en egenupparbetad 
immateriell tillgång. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FORTSATT DRIFT 

Den finansiella delårsinformationen har upprättats utifrån förutsättningen om fortsatt drift. Bolaget 
har historiskt redovisat förluster till följd av utvecklingsarbetet. Vid upprättandet av den finansiella 
delårsinformationen har ledningen baserat sina antaganden på existerande likvida medel och 
förväntad ytterligare finansiering genom nyemissioner.  
Vid uppskattning av framtida utgifter har ledningen beaktat att vissa utgifter är under ledningens 
kontroll och kan därmed elimineras eller skjutas på framtiden. Dock kan varken den nuvarande 
produktutvecklingsstrategin eller den pågående Verksamheten upprätthållas under de kommande tolv 
månaderna om inte tillkommande finansiering erhålls. Ledningen är medveten om att det föreligger 
osäkerheter i uppskattningen av de framtida kassaflödena samt osäkerhet i finansiering av 
verksamheten. Underskotten i verksamheten finansieras för närvarande genom eget kapital och 
koncernen behöver söka ytterligare eget kapital och/ eller lån för att finansiera planerade aktiviteter 
under de närmaste tolv månaderna. Om koncernen av något skäl inte kan fortsätta att driva 
verksamheten, kan det påverka koncernens möjlighet att realisera tillgångarnas redovisade värden, 
speciellt relaterat till balanserade utgifter för utvecklingsarbeten, samt att betala skulder i normal takt 
och till de belopp som finns upptagna i koncernens finansiella delårsinformation. Den 11 maj 
meddelade Aegirbio att man ingått avtal med ett konsortium avseende ett låneavtal om totalt 50 
miljoner kronor. Långivaren lämnar ett lån till bolaget om totalt 30 MSEK samt ställer ut ett lånelöfte 
om totalt ytterligare 20 MSEK. Låneavtalet utnyttjas till den nivå som är nödvändigt innan redan 
ingångna försäljningsavtal börjar genererar intäkter till bolaget. 
 
 
NOT 4 RESULTAT PER AKTIE 

Bolaget har 13 110 913 utestående aktier per den 31 mars 2021. Motsvarande siffra för samma period 
föregående år var 6 700 878 aktier. Vägt genomsnittligt antal aktier uppgick till 12 079 380 före och 
efter full utspädning (6 700 878). Resultatet per aktie före utspädning uppgick för moderbolaget till -
0,84 (-0,18) SEK, baserat på periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier före full 
utspädning.  
  



DELÅRSRAPPORT Q1 2021 22 

 

 

Lund 25 maj 2021 
 

 

 
 
 
 
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: 

Martin Linde, VD 
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