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Bokslutskommuniké 2018, 1 januari-31 december 2018 
 
Väsentliga händelser under rapportperioden 
 

• Bolaget ökade nettoomsättningen och övriga rörelseintäkter med nästan 
150% från 2,9 MSEK till 7,2 MSEK. 

o Ökningen av nettoomsättningen har huvudsakligen skett genom 
fler och större uppdragsforskningskontrakt. 

o Ökningen av övriga rörelseintäkter är tack vare att vi genomför 
fler gemensamma forsknings och utvecklingsprojekt med kunder. 

• Fokus under perioden har varit tillväxt genom att öka marknadens 
kännedom om Bolaget: 

o Den 7 mars noterades Bolaget på NGM Nordic MTF. 

o Den 12 mars tecknade Bolaget ett femårigt exklusivt 
distributionsavtal med HVD Life Sciences. Avtalet täcker Asien, 
Östeuropa och mellanöstern. 

o Bolaget har under året deltagit vid fyra internationella konferenser 
för att öka Bolagets synlighet på marknaden kring bolagets 
kunskap och kompetens och för att skapa nya kundkontakter. 

 
Väsentliga händelser efter rapportperioden 
 
• Bolaget har beslutat att effektivisera verksamheten genom att fokusera 

resurserna till Stockholm och London och därmed avveckla 
verksamheten i Köpenhamn. 

• Bolaget har beviljats lån om 1,8 MSEK från Almi Företagspartner 
Stockholm Sörmland AB för investeringar i bolagets 
kontraktsforskningsverksamhet. 

 
Finansiell översikt (ej reviderat av bolagets revisor): 
 
• Nettoomsättning 3,7 (2,2) MSEK 
• Övriga rörelseintäkter 3,5 (0,7) MSEK 
• Rörelseresultat -5,8 (-6,0) MSEK 
• Resultat efter finansiella poster -6,0 (-6,6) MSEK 
• Resultatet efter skatt -6,0 (-6,6) MSEK 
• Resultat per aktie -0,05 (-0,6) SEK 
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VD-kommentar: Tillväxtvärk 

2018 var vårt första år som noterade och vi är positivt överraskade! 
Kontakten med aktieägare har varit givande för oss med bra förslag på hur vi 
kan utveckla vår kommunikation och marknadsföring. Tack vare noteringen 
har vårt budskap dessutom nått bättre spridning så väl nationellt som 
internationell. 

Fokus under året har varit på en långsiktigt bra och stabil tillväxt genom 
ökade resurser inom försäljning och marknadsföring, men med ett ständigt 
vakande öga på kassaflödet. 

I mars skrev vi ett femårigt distributionsavtal med HVD Life Sciences som vår 
partner i Asien, Östeuropa och mellanöstern och i höstas stärkte vi vårt team 
med ytterligare en säljare. Detta har resulterat i ökad försäljning och en 
bredare pipeline. 

Vid fyra vetenskapliga konferenser har vi presenterat hur Attanas teknik kan 
bidra till effektiviserad läkemedelsutveckling samt haft direkta kundmöten. 
Detta har ökat kännedomen om Attana på marknaden, vilket bl.a. märkts 
genom ett fler spontanförfrågningar från potentiella kunder. Tillsammans med 
HVD Life Sciences har vi start en facebooksida för att marknadsföra Attana 
inom deras territorium. Vi har fortsatt arbeta med att synliggöra resultaten av 
Attanas teknik genom vetenskapliga publikationer som antigen skrivs direkt 
av våra kunder eller i samarbete med dem. 

Våra huvudsakliga källor till intäkter är försäljning av uppdragsforskning och 
analysinstrument samt FoU-projektet tillsammans med våra kunder. Under 
året har vi fokuserat på uppdragsforskningen och lyckats öka antalet uppdrag 
och värdet på dem. Framför allt fick vi upp farten under hösten och det gjorde 
att det blev projektkö i våra laboratorier. Det blev då tydligt vad som skall 
göras för att arbeta bort flaskhalsen. Således beslöt vi oss för att ändra i våra 
processer för att kunna effektivisera verksamheten inför 2019. Vi bedömde att 
tre laboratorier var ett för mycket för att kunna använda personal och 
analysinstrument effektivt. Vi har därför beslutat att avveckla laboratoriet i 
Köpenhamn och flytta över resurser till Stockholm och London. Vi kommer 
också behöva investera i utrustning för att kunna genomföra fler uppdrag per 
tidsenhet. 

Så hur summerar jag året? Vi har rullat ut på marknaden med både starkare 
team och backupresurser och det har resulterat i ökad försäljning och 
marknadserkännande. Samtidigt har det ökade tempot visat på viktiga 
förbättringsområden, vilket gjorde att vi inte orkade spurta lika hårt under Q4 
som jag önskat, vi drabbades helt enkelt av tillväxtvärk. 

2019 ser vi fram emot att genomföra de operationella effektiviseringarna och 
att fortsätta med kraftfull marknadsföring, men framför allt att kapitalisera på 
vår starkare pipeline. 

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen 

Rörelsens intäkter 
Rörelsens intäkter uppgick 2018 till 8,8 MSEK (föregående år 4,9 MSEK). Av 
dessa utgörs 1,6 (1,9) MSEK av aktiverat arbete för egen räkning. Bolaget har 
under året fokuserat på ökad försäljning av uppdragsforskning och att öka 
marknadens kännedom om Bolaget. 

Rörelsens kostnader 
Rörelsens kostnader uppgick under verksamhetsåret till 14,7 MSEK (10,9 
MSEK) och utgjordes till största delen av löner till personal och hyror för 
kontor och laboratorium. Kostnadsökningen är hänförlig till ökad 
marknadsföring och operativa investeringar. Därutöver är kostnader 
hänförliga till bolagets operativa verksamhet. 

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet för verksamhetsåret 2018 uppgick till -5,8 MSEK (-6,0 
MSEK). 

Resultat efter finansnetto 
Resultatet efter finansnetto för helåret 2018 uppgick till -6,0 MSEK (-6,6 
MSEK). Bolaget har under året haft lägre räntekostnader än föregående år. 

Resultat per aktie 
För verksamhetsåret uppgick resultatet per aktie efter skatt till -0,05 SEK 
Antalet utestående aktier är 121 763 501. Aktien handlas på NGM Nordic MTF. 

Finansiell ställning 
Per den 31 december 2018 uppgick det egna kapitalet till 7,4 MSEK (13,3 
MSEK). Omsättningstillgångarna uppgick till 3,7 MSEK (7,9 MSEK). I 
omsättningstillgångarna ingår varulager, kundfordringar, övriga fordringar, 
upplupna intäkter och likvida medel. Bolaget har 2,1 MSEK (2,6 MSEK) i 
skulder till Almi som använts för bolagets långsiktiga finansiering. Övriga 
skulder är hänförliga till normala verksamhetsskulder. Soliditeten uppgick vid 
rapportperiodens utgång till 47,1% (67,3%). 

Kommande händelser 
• Årsstämma 5 april 

• Delårsrapport jan - mars 2019 5 maj 

• Delårsrapport april - juni 2019 7 augusti 

• Delårsrapport juli - september 2019 19 november 

• Bokslutskommuniké 2019 5 mars 2020 
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Redovisningsprinciper 
Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens 

allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. För en 
fullständig beskrivning av bolagets redovisningsprinciper hänvisas till 
årsredovisningen för 2017 vilken finns att tillgå på bolagets hemsida 
www.attana.com 
 
Resultaträkning  Q4  2018‐01‐01 2017‐01‐01

2018  ‐2018‐12‐31 ‐2017‐12‐31
 

Rörelsens intäkter   
Nettoomsättning  1 141 618   3 667 503 2 204 174

Aktiverat arbete för egen räkning  628 030   1 634 530 1 963 891

Övriga rörelseintäkter  378 843   3 537 958 745 268

Summa intäkter  2 148 491  8 839 991 4 913 333
 

Rörelsens kostnader   
Handelsvaror  ‐169 734   ‐687 745 ‐368 255

Övriga externa kostnader  ‐1 212 166   ‐4 843 456 ‐3 634 332

Personalkostnader  ‐2 259 976   ‐7 409 394 ‐6 363 915

Av‐ och nedskrivningar  ‐454 664   ‐1 726 938 ‐556 865

Summa rörelsens kostnader  ‐4 096 540  ‐14 667 533 ‐10 923 367
 

Rörelseresultat  ‐1 948 049  ‐5 827 542 ‐6 010 034 
 

Resultat från finansiella poster   
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  0   0 103

Räntekostnader och liknande resultatposter  24 061   ‐158 377 ‐550 365

Summa finansiella poster  24 061  ‐158 377 ‐550 262
 

Resultat efter finansiella poster  ‐1 923 988  ‐5 985 919 ‐6 560 296
 

Skatt på årets resultat   
  
Årets resultat  ‐1 923 988  ‐5 985 919 ‐6 560 296

 
Jämförelsesiffror mot föregående år saknas då bolaget tidigare ej utgivit delårsrapporter. Jämförelsesiffror kommer att inkluderas 

från och med 2019.   
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Balansräkning  2018‐12‐31  2017‐12‐31

TILLGÅNGAR       

 
Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  6 758 131  6 375 196 

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter  4 986 162  5 447 189 

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier, verktyg och installationer  173 014  146 011 

Finansiella anläggningstillgångar 

Andra långfristiga fordringar  0  0 

Summa anläggningstillgångar  11 917 307  11 968 396 

Omsättningstillgångar 
 
Varulager  1 710 839  396 203 

Kundfordringar  798 621  159 649 

Aktuella skattefordringar  0  0 

Övriga fordringar  439 303  1 654 514 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  161 855  151 349 

Summa kortfristiga fordringar  3 110 618  2 361 715 

Kassa och bank  609 216  5 498 229 

Summa omsättningstillgångar  3 719 834  7 859 944 

SUMMA TILLGÅNGAR  15 637 141  19 828 340 
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Balansräkning  2018‐12‐31  2017‐12‐31

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 
Eget kapital 
 
Bundet eget kapital 

Aktiekapital  730 581  625 581 

Ej registrerat aktiekapital  0  105 000 

Uppskrivningsfond  0  0 

Fond för utvecklingsutgifter  4 356 380  3 905 649 

Summa bundet eget kapital  5 086 961  4 636 230 

Fritt eget kapital 

Överkursfond  0  15 241 735 

Balanserat resultat  8 261 448  30 740 

Årets resultat  ‐5 985 919  ‐6 560 296 

Summa fritt eget kapital  2 275 529  8 712 179 

Summa eget kapital  7 362 490  13 348 409 

Långfristiga skulder 

Checkräkningskredit 

Skulder till kreditinstitut  2 147 222  2 644 444 

Summa långfristiga skulder  2 147 222  2 644 444 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder  2 599 098  2 178 730 

Skulder till koncernföretag  0  0 

Aktuella skatteskulder  38 885  29 621 

Övriga skulder  1 824 531  510 112 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 664 915  1 117 024 

Summa kortfristiga skulder  6 127 429  3 835 487 

Summa skulder  8 274 651  6 479 931 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  15 637 141  19 828 340 
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Kassaflödesanalys 
 
Uppgifterna nedan har ej reviderats av Bolagets revisor 

 Q4  2018‐01‐01 2017‐01‐01

2018  ‐2018‐12‐31 ‐2017‐12‐31

Den löpande verksamheten         

Resultat efter finansiella poster  ‐1 923 988   ‐5 985 919  ‐6 560 296 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  231 418   1 606 846  574 075 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital  ‐1 692 570   ‐4 379 073  ‐5 986 221 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet 

Förändring av varulager och pågående arbeten  ‐521 468   ‐1 314 636  ‐139 400 

Förändring av kundfordringar  176 257   ‐638 972  231 765 

Förändring av kortfristiga fordringar  69 120   1 204 704  98 875 

Förändring av leverantörsskulder  619 778   420 368  984 299 

Förändring av kortfristiga skulder  2 080 520   1 871 577  ‐4 364 638 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  731 637   ‐2 836 032  ‐9 175 320 

Investeringsverksamheten 

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  ‐494 649   ‐1 561 530  ‐2 091 556 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  0   ‐114 320  ‐129 707 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  ‐494 649   ‐1 675 850  ‐2 221 263 

Finansieringsverksamheten 

Nyemission  0   0  15 815 605 

Amortering av lån  ‐147 222   ‐497 222  ‐166 667 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  ‐147 222   ‐497 222  15 648 938 

Årets kassaflöde  89 766   ‐5 009 104  4 252 355 

Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets början  296 205   5 498 229  1 263 084 

Kursdifferens i likvida medel 

Kursdifferens i likvida medel  223 245   120 092  ‐17 210 

Likvida medel vid årets slut  609 216   609 217  5 498 229 

Jämförelsesiffror mot föregående år saknas då bolaget tidigare ej utgivit delårsrapporter. Jämförelsesiffror kommer att inkluderas 

från och med 2019. 
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Nyckeltal och data per aktie   
  
Uppgifterna nedan har ej reviderats av Bolagets revisor   
  
 2018‐01‐01  2017‐01‐01

‐2018‐12‐31  ‐2017‐12‐31

Eget kapital 

Bundet eget kapital  5 086 961   4 636 230 

Fritt eget kapital  2 275 529   8 712 179 

Summa eget kapital  7 362 490   13 348 409 

Flerårsöversikt 

Nettoomsättning  3 667 503   2 204 174 

Summa intäkter  8 839 991   4 913 333 

Resultat efter finansiella poster  ‐5 985 919   ‐6 560 296 

Balansomslutning  15 637 141   19 828 340 

Soliditet (%)  47,1   67,3 

Medarbetare 

Medelantalet anställda  9   9 

Omsättning per anställd (tkr)  982 221   614 167 

Data per aktie 

Antal aktier (st)  121 763 501   104 263 500 

Utdelning per aktie (kr)  na  na

Eget kapital per aktie (kr)  60,47  128,03
 

Definitioner av nyckeltal   
  
Eget kapital   
Eget kapital vid periodens slut.   
  
Nettoomsättning   
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.   
  
Resultat efter finansiella poster   
Resultat efter finansiella poster 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 
balansomslutningen. 
   
Medarbetare   
Medelantalet anställda; medelantalet anställda under perioden.   
Omsättning per anställd; omsättning dividerat med medelantalet anställda.   
  
Data per aktie   
Antal aktier (st); antal utestående aktier vid periodens slut.   
Utdelning per aktier (kr); faktisk utdelning dividerat med antalet aktier vid periodens slut.   
Eget kapital per aktie (kr); Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut.   
 


