
 
 
 
 
 
 

DELÅRSRAPPORT 

 

2020-01-01 till 2020-03-31 

 
 
 

  



AegirBio AB (Publ) 

1 

Sammanfattning av kvartalsrapporten 

Med ”Bolaget” eller ”Aegirbio” avses Aegirbio AB (publ) med organisationsnummer 559222-2953. Bolaget visar 
inga jämförelsesiffor för perioden eftersom bolaget startades 2019-10-14. 
 
 
Första kvartalet (2020-01-01 – 2020-03-31) 

• Intäkterna uppgick till 0 KSEK. 

• Resultatet före skatt uppgick till -1 283 KSEK. 

• Resultatet per aktie* uppgick till -1,42 SEK. 

• Soliditeten** uppgick per den 31 mars 2020 till 82 %. 

 

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 901 756 aktier, vilket är registrerat antal aktier per 2020-03-31.  
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. 
 

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år. 

 
 
Väsentliga händelser under första kvartalet 2020 

✓ Den 31 januari 2020 meddelar bolaget att det genomfört en Pre-IPO och tagit in 4,5 msek.  
 

 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 

✓ Den 9 april 2020 meddelar bolaget att Aegirbios teknologi kan påvisa immunitet mot Corona-virus. 
 

✓ Den 9 april 2020 meddelar bolaget att Aegirbios har genomfört sin första försäljning. 
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Utvecklingen i siffror 

Intäkter 
Bolaget redovisar en nettoomsättning på 0 KSEK för årets första kvartal.  
 
Resultat 
Rörelseresultat för Bolaget uppgick för året till -1 283 KSEK.  
 
Övriga externa kostnader är än så länge bolagtes enda kostnader och uppgick för perioden januari till mars  
till 1 283 KSEK. Kostnaderna avser framför allt konsultkostnader inför bolagets börsnotering. 
 
Resultat före skatt för perioden januari till mars 2020 uppgick till -1 283 KSEK.  
 
Transaktioner med närstående 
Under perioden har bolaget haft transaktioner med närstående om totalt 1 777 KSEK varav 1 261 KSEK 
fakturerats från Aberos BioScience Inc. och 516 KSEK från LifeAssays AB. Dessa huvudägare bedriver bolagets 
produktutveckling och därav har 1 739 KSEK av dessa kostnader aktiverats såsom investering i immateriella 
anläggningstillgångar. 
 
 
Finansiell ställning 

Soliditeten för Aegirbio var 82 procent den 31 mars 2020 och det egna kapitalet 3 351 KSEK. Bolagets likvida 
medel uppgick till 897 KSEK. Totala tillgångar för Bolaget uppgick vid samma tidpunkt till 4 083 KSEK.  
 
Kassaflöde och investeringar 

Aegirbios kassaflöde för perioden januari till mars 2020 var 848 KSEK. Investeringarna uppgick till 1 739 KSEK, 
vilket avsåg immateriella anläggningstillgångar.  
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Finansiell rapportering i enlighet med K3 

Aegirbio upprättar sina finansiella rapporter i enlighet med Bokföringsnämndens Allmänna Råd 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3) och Årsredovisningslagen. Samma principer har även tillämpats vid 
årsredovisningen. 
 
Granskning av revisor 

Delårsrapporten har granskats översiktligt av Bolagets revisor.  
 
Kommande finansiella rapporter 

Delårsrapport Q2, 2020  2020-08-27 
Delårsrapport Q3, 2020  2020-11-27 
 
 
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. 

Likviditetsrisk 
Bolaget har inte likviditet för 12 månaders verksamhet vilket är nödvändigt för att färdigställa produktutveckling 
och lansering. I samband med den förestående noteringen planerar Bolaget att ta in 15 MSEK innan 
emissionskostnader, vilket kommer att vara mer än tillräckligt. Mot den bakgrunden anser styrelsen att 
verksamheten ska förutsättas vara i fortsatt drift. 
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Resultaträkning i sammandrag    

  

  2020 

TSEK Jan-Mars 

Rörelsens intäkter   

Nettoomsättning - 

Summa intäkter 0 

    

Rörelsens kostnader   

Råvaror och förnödenheter - 

Övriga externa kostnader -1 283 

Personalkostnader - 

Avskrivningar - 

Summa rörelsekostnader -1 283 

    

Rörelseresultat -1 283 

    

Resultat från finansiella poster   

Ränteintäkter - 

Räntekostnader - 

Resultat efter finansiella poster -1 283 

    

Skatt på årets resultat - 

Periodens resultat -1 283 

    

    

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

    
 

TSEK 2020-03-31 2019-12-31 

     

Tillgångar    

     

Anläggningstillgångar    

Immateriella tillgångar 2 540 801 

Materiella anläggningstillgångar - - 

Finansiella anläggningstillgångar - - 

Summa anläggningstillgångar 2 540 801 

     

Omsättningstillgångar    

Övriga fordringar 646 101 

Likvida medel 897 49 

Summa omsättningstillgångar 1 543 150 
     

Summa Tillgångar 4 083 951 

    
 

Eget kapital och skulder   
 

     

Eget kapital    
 

Aktiekapital 536 500 

Överkursfond 4 098 351 

Balanserat resultat - - 

Periodens resultat -1 283 - 

Summa eget kapital 3 351 851 
     
     

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder 732 100 

Övriga skulder - - 

Summa kortfristiga skulder 732 100 

     

Summa Eget kapital & skulder 4 083 951 
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Bolagets kassaflödesanalys i sammandrag 
 
(KSEK)  

  2020-01-01  

  2020-03-31  

Den löpande verksamheten    

Rörelseresultat  -1 283  

Avskrivningar  -  

Finansiella intäkter  -  

Finansiella kostnader  -  

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring i rörelsekapital 

 -1 283 
 

    

    

Förändring i rörelsekapital    

Ökning/minskning fordringar  -545  

Ökning/minskning av kortfristiga skulder  632  

Förändring i rörelsekapital  87  

    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -1 196  

    

Investeringsverksamhet    

Ökning/minskning materiella anläggningstillgångar  -  

Ökning/minskning immateriella anläggningstillgångar  -1 739  

Ökning/minskning finansiella anläggningstillgångar  -  

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -1 739  

    

Finansieringsverksamhet    

Nyemission  3 783  

Ökning/minskning långfristiga skulder  -  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  3 783  

    

Förändring av likvida medel  848  

Likvida medel vid periodens början  49  

Likvida medel vid periodens slut  897  

 
 
 
 
 

Förändring av Bolagets eget kapital 
 

(KSEK) Aktiekapital  Fond för  
utv. utgifter 

Överkurs- 
fond 

Balanserat 
resultat  

Periodens 
resultat 

Totalt 

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

Fond för utvecklingsutgifter - 1 739 - -1 739 - - 

Nyemission 36 - 3 747 - - 3 783 

Periodens resultat - - - - -1 283 -1 283 

Eget kapital 31 mars 2020 536 2 540 4 098 -2 540 -1 283 3 351 
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Immateriella anläggningstillgångar 

  

(KSEK) 2020-03-31 
 
 

  

Ingående anskaffningsvärden 2020-01-01 801   

Anskaffning under perioden 1 739   

Utgående ack. anskaffningsvärden 2 540   

    

Ingående avskrivningar -   

Periodens avskrivningar -   

Utgående ack. avskrivningar -   

    

Utgående redovisat värde 2 540   

 
De immateriella anläggningstillgångarna avser utvecklingskostnader för bolagets befintliga och kommande produkter.  
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Lund 23 april 2020 
 
 
___________________   ___________________ 
Martin Linde    Seppo Mäkinen  
Styrelsens ordförande   Styrelseledamot  
 
 
___________________   ___________________ 
Bradley Messmer   Anders Ingvarsson 
Styrelseledamot    Styrelseledamot 

 
 

Granskningsrapport 

Till styrelsen i AegirBio AB 

Org. nr 559222-2953 

Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av den bifogade finansiella delårsinformationen (delårsrapporten) för AegirBio AB per 
den 31 mars 2020 och den tremånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation (delårsrapport) i enlighet med 
årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation (delårsrapport) grundad på 
vår översiktliga granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 

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

Slutsats 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att 
den bifogade finansiella delårsinformationen (delårsrapporten) inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen.  

Upplysning av särskild betydelse 

Utan att modifiera vårt uttalande, vill vi fästa läsarens uppmärksamhet på tilläggsupplysningen under Likviditetsrisk, där det 
framgår att erhållande av tillkommande finansiering är en förutsättning för den pågående produktutvecklingen och den 
planerade produktlanseringen.  
 
Detta innebär sammantaget att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till tvivel om företagets förmåga att 
fortsätta verksamheten. 
 
Vidare består Bolagets tillgångar per 31 mars 2020 huvudsakligen av aktiverade utgifter för produktutveckling. Värderingen 
av dessa immateriella tillgångar är baserad på och beroende av förutsättningarna för fortsatt drift. 
 

Malmö den 24 april 2020 

KPMG AB 

Johan Rasmusson 

Auktoriserad revisor 
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För ytterligare information kontakta:  
Anders Ingvarsson, VD 
Telefon: +46 46 286 54 00 
E-post: info@lifeassays.com 
Adress: Medicon Village, 223 81 Lund 
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