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Styrelsen och verkställande direktören för Gradientech AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2019.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Information om verksamheten
 
Bolaget bedriver utveckling, produktion och försäljning inom området bioteknik med inriktning mot
cellstudier. Bolaget befinner sig i slutlig utvecklingsfas av ett diagnostiksystem (IVD) för ultrasnabb
antibiotikaresistenstestning av positiv blodkultur, avsett för användning på kliniska
mikrobiologilaboratorier.
 
Företaget har sitt säte i Uppsala.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 
Under året har bolaget erhållit certifiering av sitt kvalitetsledningssystem enligt den senaste
ISO13485:2016 standarden. Utöver den externa granskningen av certifieringsorganet BSI har tre separata
interna granskningar av bolagets kvalitetssystem genomförts.  

Bolagets IVD system under utveckling prelanserades genom att bolaget ställde ut på ECCMID 2019 i
Amsterdam i april, den världsledande konferensen inom klinisk mikrobiologi och infektionssjukdomar.
Kandidater till den kommande kliniska valideringen av IVD systemet har utvärderats och två ledande
kliniska mikrobiologilaboratorier på sydeuropeiska sjukhus har tecknat avsiktsförklaring om att delta.
 
Produktionsverktyg för formsprutning av IVD systemets förbrukningsvara, kassetten, har beställts. Alla
verktyg för ultraljudssvetsning av kassetten har tillverkats och processoptimerats. IVD systemets
instrument har optimerats primärt gällande optikmodulen och nuvarande prototypmodell monteras av
bolagets kontraktstillverkare. Uppstart av nollserietillverkning är planerad till första kvartalet 2020.
Bolagets produktionslokaler har byggts om och fått en separat lokal för kassettens slutmontering och
packning. En extern partner för antibiotikafyllning av kassetter har knutits till bolaget och en förfinad
referensmetod för kvalitetstestning av antibiotikakoncentrationer i kassetter har tagits fram.
Koncentrationsoptimering av antibiotika i den gramnegativa kassetten pågår för tillfället tillsammans
med den externa tillverkningspartnern. Utrustning för en extern antibiotikafyllningslina som möjliggör
volymproduktion har kravställts och beställts. 
 
Bolaget har utökat sina kontors- och förvaringsytor för att rymma den ökande verksamheten och det
ökande antalet personer.

Finansiering

Under första kvartalet 2019 genomförde bolaget en fulltecknad företrädesemission om 42,5mkr
tillsammans med Erik Penser Bank AB. Emissionen registrerades i april. Vid bolagsstämman 2019
gjordes bolaget publikt, samt genomfördes en split av bolagets aktier om 1:10. En valberedning har
tillsatts inför kommande bolagsstämma. 
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Under fjärde kvartalet tecknade bolaget avtal med Erik Penser Bank AB som finansiell rådgivare för en
nyemission i bolaget under första kvartalet 2020.
 
Bolaget har, oaktat den emission som planeras under Q1 2020, ännu inte säkerställt finansieringen för
den fortsatta driften avseende 2020. För att säkerställa detta behöver bolaget erhålla erforderlig
finansiering. Finansieringsfrågan är vid underskriften av denna årsredovisning ej löst, men styrelsen gör
bedömningen att finansiering för den fortsatta driften kommer att kunna erhållas.
 
Gradientech hade vid årsskiftet inga långfristiga skulder.
 
Ägarförhållanden
 
Bolaget har vid årsbokslutet 100 delägare. Enskilda ägare som innehar mer än 10% av antalet aktier var
vid årsbokslutet Monesi Förvaltnings AB (15,3%) och Professionell Ägarstyrning PÄAB II AB (10,8%).
 
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2019 2018 2017 2016 2015
Balansomslutning 18 429 10 468 5 655 8 789 2 878
Nettoomsättning 129 91 111 184 113
Antal anställda 7 6 6 5 5
Soliditet (%) 76,4 81,9 70,8 91,2 28,0
      

År 2017 skedde ett byte av redovisningsprincip med retroaktiv tillämpning för redovisning av
immateriella tillgångar. Uppgifterna i flerårsjämförelsen har räknats om enligt den nya principen för år
2016 men år 2015 har inte räknats om. Ytterligare information om effekter av principbytet finns i
årsredovisningen för 2017 under not 1.
 
 
Förändring av eget kapital
 Aktie- Överkurs- Övrigt fritt Totalt
 kapital fond eget kapital  
Belopp vid årets ingång 643 284 62 220 270 -54 292 228 8 571 326
Nyemission 160 821 40 620 802  40 781 623
Årets resultat   -35 277 708 -35 277 708
Belopp vid årets utgång 804 105 102 841 072 -89 569 936 14 075 241
     
     

Förslag till disposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel (kronor):
 
överkursfond 102 841 072
balanserat resultat -54 292 228
årets förlust -35 277 708
 13 271 136
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 13 271 136
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning Not 2019-01-01

-2019-12-31
2018-01-01

-2018-12-31  
 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Rörelsens intäkter      
Nettoomsättning  128 621  90 808  
Övriga rörelseintäkter  364 461  513 765  
  493 082  604 573  
      
Rörelsens kostnader      
Råvaror och förnödenheter 2 -27 216 208  -19 149 824  
Övriga externa kostnader  -3 034 513  -1 839 852  
Personalkostnader 3 -5 346 299  -4 288 759  
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar  -92 816  -118 756  
  -35 689 836  -25 397 191  
      
Rörelseresultat 4 -35 196 754  -24 792 618  
      
Resultat från finansiella poster      
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  43 909  32 462  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -124 863  -41 700  
  -80 954  -9 238  
      
Resultat efter finansiella poster  -35 277 708  -24 801 856  
      
Resultat före skatt  -35 277 708  -24 801 856  
      
Årets resultat  -35 277 708  -24 801 856  
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Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31  

 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Materiella anläggningstillgångar      
Förbättringsutgifter på annans fastighet 5 393 333  0  
Inventarier, verktyg och installationer 6 1 003 452  54 936  
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar 7 1 283 700  0  
  2 680 485  54 936  
      
Summa anläggningstillgångar  2 680 485  54 936  
      
Omsättningstillgångar      
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  3 913  10 715  
Aktuella skattefordringar  85 823  59 984  
Övriga fordringar  1 739 113  1 079 604  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  109 991  519 804  
  1 938 840  1 670 107  
      
Kassa och bank  13 809 882  8 743 407  
Summa omsättningstillgångar  15 748 722  10 413 514  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  18 429 207  10 468 450  
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Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital 8     
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  804 105  643 284  
  804 105  643 284  
      
Fritt eget kapital      
Överkursfond  102 841 072  62 220 270  
Balanserad vinst eller förlust  -54 292 228  -29 490 371  
Årets resultat  -35 277 708  -24 801 856  
  13 271 136  7 928 043  
Summa eget kapital  14 075 241  8 571 327  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  1 529 005  229 016  
Övriga skulder  671 595  287 622  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2 153 366  1 380 485  
Summa kortfristiga skulder  4 353 966  1 897 123  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  18 429 207  10 468 450  
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3). 
 
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 
Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker
som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen. Försäljningen
redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt
transaktionsdagens avistakurs.
 
Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande:
Ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning.
 
Immateriella tillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt
kostnadsföringsmodellen. Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt
upparbetad immateriell anläggningstillgång kostnadsförs direkt när de uppkommer.
 
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs av tillgångens avskrivningsbara belopp
över dess nyttjandeperiod och påbörjas när tillgången tas i bruk. Avskrivning sker linjärt över den
förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent
tillämpas:
 
Förbättringsutgifter på annans fastighet  20%
Inventarier    20%
   

Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
 
Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
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Inkomstskatter 
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år.
Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller
erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade
eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.
 
Det totala outnyttjade underskottet uppgår till -89 363 tkr (-54 135 tkr). 
Bolagets verksamhet, att kommersialisera forskningsresultat, är förenat med hög risk. Det finns
därmed i dagsläget inte tillräckliga skäl för att aktivera värdet av underskottsavdragen, 
varför uppskjuten skattefordran ej har redovisats. 
 
Ersättningar till anställda
Pensioner
Inom bolaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget
fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter.
Bolagets resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas.
 
Teckningsoptioner
Företaget har aktierelaterade ersättningar i form av teckningsoptioner för vissa anställda och dessa
regleras med aktier i företaget och som därmed bokas mot eget kapital.
Verkligt värde på tilldelade aktieoptioner bestäms med hjälp av värderingstekniken Black & Scholes.
 
Offentliga bidrag
Bidrag från staten redovisas till verkligt värde när det är rimligt och säkert att bidraget kommer att
erhållas och företaget kommer uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Statligt stöd som
hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då
de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera.
 
Nyckeltalsdefinitioner
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
 
 
Not 2 Exceptionella kostnader
Årets kostnad till teknikkonsultbolaget Prevas uppgår till ca 13 mkr. Prevas är kontrakterad
utvecklingspartner gällande det diagnostikinstrument med tillhörande analysmjukvara som bolaget
utvecklar.
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Not 3 Anställda och personalkostnader
 2019 2018  
    
Medelantalet anställda    
Kvinnor 6 4  
Män 1 2  
 7 6  
    
Löner och andra ersättningar    
Styrelse och verkställande direktör 1 181 663 887 314  
Övriga anställda 2 619 994 2 192 775  
 3 801 657 3 080 089  
    
Sociala kostnader    
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 147 236 138 417  
Pensionskostnader för övriga anställda 204 983 124 845  
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 995 187 832 720  
 1 347 406 1 095 982  
    
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 5 149 063 4 176 071  
    

Antalet personer som ingår i gruppen styrelse och verkställande direktör uppgår till 6 st.
 
Könsfördelning bland ledande befattningshavare    
Andel kvinnor i styrelsen 20 % 20 %  
Andel män i styrelsen 80 % 80 %  
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 100 % 100 %  
    

Lön och styrelsearvoden 2019
I enlighet med årsstämmobeslut uppgår arvode till styrelsen för 2019 till 451 tkr att fördelas. 
Styrelsearvode under 2019 uppgår till 193 tkr för styrelsens ordförande samt 64 tkr för respektive
styrelseledamot. 
Lön och ersättningar till VD uppgår under 2019 till 668 tkr.
Styrelsens ordförande har för utförda tjänster, genom bolag, under räkenskapsåret fakturerat Gradientech
AB för totalt 213 469 kr.
 
 
Not 4 Transaktioner med närstående
 2019 2018  
    
Inköp av tjänster    
Konsultuppdrag från styrelsens ordförande 213 469 159 834  
 213 469 159 834  
    



Gradientech AB
Org.nr 556788-9505

10 (11)
 

   
 

    

 
Not 5 Förbättringsutgifter på annans fastighet
 2019-12-31 2018-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 0 0  
Inköp 400 000 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 400 000 0  
    
Ingående avskrivningar 0 0  
Årets avskrivningar -6 667 0  
Utgående ackumulerade avskrivningar -6 667 0  
    
Utgående redovisat värde 393 333 0  
    

 
Not 6 Inventarier, verktyg och installationer
 2019-12-31 2018-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 423 939 576 496  
Inköp 1 034 665 35 000  
Utrangeringar 0 -187 557  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 458 604 423 939  
    
Ingående avskrivningar -369 003 -437 804  
Utrangeringar 0 116 641  
Årets avskrivningar -86 149 -47 840  
Utgående ackumulerade avskrivningar -455 152 -369 003  
    
Utgående redovisat värde 1 003 452 54 936  
    

 
Not 7 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar
 2019-12-31 2018-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 0 0  
Inköp 1 283 700 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 283 700 0  
    
Utgående redovisat värde 1 283 700 0  
    

 
Not 8 Antal aktier och kvotvärde

Namn
Antal
aktier

Kvot-
värde  

Antal A-Aktier 8 041 050 0,1  
 8 041 050  
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 8 041 050  

 
Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Planering inför en pre IPO tillsammans med Erik Penser Bank AB har påbörjats under januari 2020.
Målet är att emissionen ska stängas med 60 MSEK vid mars månads utgång. Registrering av aktien hos
Euroclear Sweden AB pågår.
 
 
Not 10 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Företaget har inga ställda säkerheter. Enligt styrelsens bedömning har företaget inga
eventualförpliktelser.
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