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Styrelsen och verkställande direktören för Attana AB får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2017.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Bolaget bedriver utveckling och försäljning av biosensorer inom bioteknik och
läkemedelsutveckling samt idkar konsultverksamhet genom att utföra uppdragsforskning
inom samma område.
Företaget är publikt.
Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Hösten 2016 genomförde Bolaget en initial extern finansiering om cirka 6,4 MSEK som
syftade till att möjliggöra den strategiska plan Bolaget tagit fram för en expansion. Som
nästa steg i planen genomfördes under våren 2017 förberedelser för en planerad notering av
Bolaget under 2018. Strax innan sommaren 2017 uppfyllde bolaget sina uppsatta kriterier,
och förberedelserna för en notering och ytterligare en nyemission genomfördes. I november
genomfördes en publik nyemission vars syfte dels var att ge bolaget rörelsekapital för
fortsatt expansion och dels uppfylla kapitalkraven för en notering på NGM Nordic MTF.
Total under året tillfördes bolaget 15,8 MSEK genom nyemissioner.
I samband med nyemissionen 2016 beslutades att under 2017 fokusera på att slutföra och
maximera resultaten från de tre pågående EU-projekteten NanoMile, NanoClassifier och
Wntsapp, vilka alla syftade till att utveckla nya metoder för interaktionskarakterisering inom
läkemedelsutveckling. De två först nämnda projekteten är inriktade mot nanomedicin, och
det sistnämnda mot en särskild kategori receptor, sk. wntar. Gemensamt för all tre projektet
är att Bolaget bedömer att marknadstillväxten inom dessa områden kommer att vara god på
fem till tio års sikt. Vidare har bolaget pågående projekt med svenska industriella och
akademiska parter som delfinansieras av KK-stiftelsen. Ett av dessa projekt ”Prediktiv
Analys och Rening av Biologiska Läkemedel för Snabbare Läkemedelsutveckling” (PARB)

avslutades under 2017 och har genererat ny kunskap inför framtida utveckling av ny
dataanalysprogramvara. Dessa projekt bedöms kunna generera applicerbara resultat under
den kommande femårsperioden. Bolaget startade även under året två nya utvecklingsprojekt
i samverkan med kunder och partners som syftar till att ytterligare stärka bolagets ledande
position inom cellbaserad interaktionskarakterisering. Bolagets del av dessa projekt
delfinansieras av Vinnova.
Säljarbetet har fokuserats på ett antal strategiskt viktiga kunder inom uppdragsforskning, där
syftet varit att på största möjliga sätt utveckla Bolagets förståelse för hur resultat genererade
med Bolagets teknik implementeras av kunderna och därigenom förstärka erbjudandet
gentemot nuvarande och framtida kunder för att ge maximal kundnytta.
Under verksamhetsåret publicerades åtta nya vetenskapliga artiklar av Bolagets kunder.
Dessa artiklar är av vikt både för ökad marknadsmedvetenhet om Bolaget och för ökad
acceptans för bolagets mätmetoder. Framför allt har publikationen ” Cellular glycosylation
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affects Herceptin binding and sensitivity of breast cancer cells to doxorubicin and growth
factors” av Miriam Dwek och medarbetare vid University of Westminster rönt stort intresse
då den påvisar hur cellers, i synnerhet cancercellers, sockerprofil påverkar läkemedels
förmåga att interagera med dessa celler. Ökad förståelse kring detta bör kunna resultera i
effektivare läkemedel och Bolagets patenterade teknik spelar en avgörande roll vid dessa
studier. Bolaget har också varit involverade i konfidentiella projekt med biotechbolag, där
läkemedelskandidatmolekyler har modifierats och visat sig fungerar bättre tack vare
rekommendationer baserat på resultat från bolagets patenterade teknik. Tack vare starkare
finanser ökade Bolaget sin närvaro in den expansiva Köpenhamnsregionen och i januari
2017 öppnade bolaget ett nytt uppdragsforskningslaboratorium in Biotechhubben COBIS i
centrala Köpenhamn.
Avslutningsvis förberedes bolaget för att kunna supportera partner och distributörer på
viktiga marknader där bolaget avser att öka sin närvaro under 2018.

Ägarförhållanden
Per balansdagen ägs bolaget av Tvaa AB (Teodor Aastrup, VD) till 28,6 %, Vicama AB
(Samir Fostock, ej aktiv grundare) till 12,5%, Arne Nabseth (styrelsens ordförande) till
5,4% och övriga till 53,5%.

Flerårsöversikt (Tkr)

Nettoomsättning
Summa intäkter
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

2017

2016
(6 mån)

2015/16

2014/15

2 204
4 913
-6 560
19 828
67,3

2 386
5 130
-2 050
14 120
29,5

3 877
8 066
-1 350
11 908
neg

4 362
7 367
-3 170
10 489
22,5

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändring av eget kapital
Aktie-

Bunden fond

kapital

Belopp vid årets
ingång
Fondemission
Ej registrerad
nyemission
Disposition enligt
beslut av årets
årsstämma:
Nyemission
Fond för
utvecklingskostnader
Årets resultat
Belopp vid årets
utgång

156 712
358 196

1 941 758

Överkurs-

Balanserat

Årets

fond

resultat

resultat

6 389 044

-2 344 444

-2 049 969

105 000

8 476 767

110 673

-6 389 044
6 764 968
1 963 891

730 581

3 905 649

4 093 101
358 196
8 581 767

4 339 075

2 049 969

-1 963 891

15 241 735

Totalt

30 740

0
6 875 641

-6 560 296

0
-6 560 296

-6 560 296

13 348 409

Attana AB
Org.nr 556931-4106

3 (13)

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets förlust

disponeras så att
i ny räkning överföres

15 272 475
-6 560 296
8 712 179

8 712 179

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning
samt kassaflödesanalys med noter.
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2017-01-01
-2017-12-31

2016-07-01
-2016-12-31
(6 mån)

2 204 174
1 963 891
745 268
4 913 333

2 385 977
1 941 759
802 125
5 129 861

-368 255
-3 634 332
-6 363 915

-872 693
-2 569 386
-3 145 732

-556 865
-10 923 367
-6 010 034

-271 414
-6 859 225
-1 729 364

Resultat efter finansiella poster

103
-550 365
-550 262
-6 560 296

3 365
-323 970
-320 605
-2 049 969

Resultat före skatt

-6 560 296

-2 049 969

Årets resultat

-6 560 296

-2 049 969

Resultaträkning

Not

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
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2017-12-31

2016-12-31

4

6 375 196

4 412 316

5

5 447 189
11 822 385

5 844 070
10 256 386

6

146 011

47 600

11 968 396

10 303 986

396 203

256 803

159 649
0
1 654 514
151 349
1 965 512

391 414
3 774
1 660 175
240 788
2 296 151

5 498 229
7 859 944

1 263 084
3 816 038

19 828 340

14 120 024

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och
liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt
liknande rättigheter

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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2017-12-31

2016-12-31

625 581
105 000
0
3 905 649
4 636 230

126 575
30 137
0
1 941 759
2 098 471

15 241 735
30 740
-6 560 296
8 712 179
13 348 409

6 389 044
-2 344 445
-2 049 969
1 994 630
4 093 101

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

2 644 444

0

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

2 178 730
29 621
510 112
1 117 024
3 835 487

1 194 688
0
7 236 266
1 595 969
10 026 923

19 828 340

14 120 024

Balansräkning

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Uppskrivningsfond
Fond för utvecklingsutgifter

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7
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2017-01-01
-2017-12-31

2016-07-01
-2016-12-31
(6 mån)

-6 560 296
574 075

-2 049 969
268 845

-5 986 221

-1 781 124

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-139 400
231 765
98 875
984 299
-4 364 638
-9 175 320

-36 787
1 393 351
-637 472
874 478
-2 911 185
-3 098 739

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 091 556
-129 707
-2 221 263

-1 948 824
0
-1 948 824

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

15 815 605
-166 667
15 648 938

6 419 181
-111 201
6 307 980

4 252 355

1 260 417

1 263 084

98

-17 210
5 498 229

2 569
1 263 084

Kassaflödesanalys

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

Not
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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.

Pågående tjänsteuppdrag
Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet
utförs och material levereras eller förbrukas innebärande att vinsten från uppdragen
avräknas successivt.
Om det inte är sannolikt att betalning kommer att erhållas för belopp som redan har
redovisats som intäkt redovisas det belopp som sannolikt inte kommer att erhållas som
en kostnad.
I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med de belopp som fakturerats beställaren
under samma period. Om de fakturerade beloppen överstiger den redovisade intäkten
utgör mellanskillnaden en skuld, vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad
intäkt. Om intäkten överstiger de fakturerade beloppen utgör mellanskillnaden en fordran
vilken redovisas som upparbetad men ej fakturerad intäkt.

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter
Immateriella tillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt
aktiveringsmodellen. Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en
internt upparbetad immateriell anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under
tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under förutsättningarna att kriterierna i BFNAR
2012:1 är uppfyllda.
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Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat
med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt
restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken

20
10

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

20

Låneutgifter
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen i
den period de uppstår.

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet i enlighet med reglerna i
kapital 11 BFNAR 2012:1 (K3).

Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som
operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt
över leasingperioden.

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess
nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas
beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda
värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt)
i procent av balansomslutning.
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Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på
ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den
tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på
historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter
anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på
tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga
utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och
antaganden ses över regelbundet.
Enligt företagsledningen är väsentliga bedömningar avseende tillämpade
redovisningsprinciper samt källor till osäkerhet i uppskattningar främst relaterade till de
immateriella tillgångarna patent och balanserade utgifter för försknings- och
utvecklingskostnader.
Bolaget lät KPMG utföra en oberoende värdering av bolagets immaterialla tillgångar i
samband med upprättandet av årsredovisningen per den 30 juni 2016 varvid det framkom
att återvinningsvärdet av dessa uppgick till 35 158 000 kronor. Företagsledningen
bedömer att bolagets immateriella anläggningstillgångar fortsatt överstiger bokfört värde
varvid det inte föreligger något nedskrivningsbehov av dessa.

Not 2 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Den 7 mars 2018 var första handelsdag för Bolagets aktie på NGM Nordic MTF. Kursen
gick initialt ned men har därefter utvecklats starkt och står i skrivande stund 50% över
emissionskursen i november 2017. Likviditeten i handeln med aktien har varit god relativt
övriga bolag på NGM Nordic MTF.
Den 12 mars tecknade Bolaget ett femårigt exklusivt distributionsavtal med HVD Life
Sciences. Avtalet täcker Asien, Östeuropa och Ryssland inklusive de CIS/NIS länderna.
Bolaget har under första kvartalet fått ett antal nya uppdragsforskningsordrar och fortsatt
försäljning av förbrukningsvaror till instrumentkunder.
Under första kvartalet 2018 erhållit slutlikvid för två av de ovan nämnda EU-projekten,
NanoMile och WntsApp. Slutlikviden tillför bolaget ca 400 kSEK i kassaflöde, men
påverkar ej 2018 års resultat. Vidare har slutrapporterna för NanoClassifier och
PARB-projektet skickats in till EU respektive KK-stiftelsen.
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Not 3 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

Sociala kostnader
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare
Andel män bland övriga ledande befattningshavare

2017

2016-07-01
-2016-12-31

2
7
9

2
7
9

1 282 200
4 050 876
5 333 076

607 500
2 286 800
2 894 300

122 101
881 089
1 003 190

62 398
177 582
239 980

6 336 266

3 134 280

0%
100 %
0%
100 %

0%
100 %
0%
100 %

Not 4 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

2017-12-31

2016-12-31

4 413 835
1 963 891
6 377 726

2 472 076
1 941 759
4 413 835

-1 518
-1 012
-2 530

-1 012
-506
-1 518

6 375 196

4 412 317

Avskrivningar av bolagets balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten
påbörjas när tillgången tas i bruk i enlighet med BFNAR 2012:1 18.22. Av de totala
balanserade utgifterna utgör 5.062 kronor som tagits i bruk och utgör underlag för
avskrivning enligt ovan.
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Not 5 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
2017-12-31

2016-12-31

1 126 694
127 675
1 254 369

1 119 629
7 065
1 126 694

-1 782 624
-524 557
-2 307 181

-1 525 885
-256 739
-1 782 624

Ingående uppskrivningar
Utgående ackumulerade uppskrivningar

6 500 000
6 500 000

6 500 000
6 500 000

Utgående redovisat värde

5 447 188

5 844 070

2017-12-31

2016-12-31

141 698
129 707
271 405

141 698

-94 098
-31 296
-125 394

-79 928
-14 170
-94 098

146 011

47 600

Antal
aktier
104 263 500
104 263 500

Kvotvärde
0,006

2017-12-31

2016-12-31

0

6 500 000
-6 500 000
0

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

141 698

Not 7 Antal aktier och kvotvärde
Namn
Antal A-Aktier

Not 8 Uppskrivningsfond

Belopp vid årets ingång
Återföring under räkenskapsåret
Belopp vid årets utgång

0

