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NYCKELTAL 2020 Helår
 2020

Helår
 2019

Nettoomsättning, TSEK 142 337 127 569
EBITDA, TSEK 16 193 13 393
EBITDA-marginal, % 11% 11%
Rörelseresultat, TSEK 4 526 136
Periodens resultat, TSEK 1 819 747
Resultat per aktie, SEK 0,24 1 494
Operativt kassaflöde, TSEK -5 545 -7 085
Operativt kassaflöde per aktie, SEK -0,54 -14 170
Soliditet, % 58,8% 53,5%
Eget kapital vid periodens slut, TSEK 116 121 113 659
Nettoskuld, TSEK -33 902 -27 821
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Året i korthet.
börsintroduktion
Magle Chemoswed Holding genomförde en framgångsrik 
börsintroduktion och efterföljande notering på Nasdaq First North-
börsen i juni 2020.

analytiska kemitjänster
Adroit Science AB inkorporerades i Magle Chemosweds verksamhet 
och tillhandahöll ytterligare tjänsteerbjudanden som stöd för 
läkemedelsbolag med fastfasanalytiska krav.

utökad tillverkningslicens
De svenska myndigheterna beviljade Magle Chemoswed en 
utvidgning av sin tillverkningslicens för att utföra kvalitetskontroll och 
lansera färdiga läkemedelsprodukter. 

meddelande om förvärv
Magle Chemoswed meddelade sin avsikt att förvärva PharmaCept 
GmbH för att uppfylla det strategiska målet att etablera en 
direktförsäljnings- och marknadsföringsenhet i Europa. 

riktad nyemission
Magle Chemoswed genomförde en framgångsrik riktad nyemission 
under fjärde kvartalet 2020 för 20 MSEK för att stödja förvärvet av 
PharmaCept GmbH.

teknikplattform
Magle Chemoswed utökade patentet för sin nya medicinska produkt 
för bukspottskörtelkirurgi baserat på sin teknikplattform och fick 
beviljat patent i flera viktiga jurisdiktioner.

partnerskap med ny teknikplattform
Magle Chemoswed ingick ett strategiskt partnerskap med Sirtex 
Medical för att utveckla en ny mikrosfär vid behandling av maligna 
tumörer.

utökad renrumskapacitet
Magle Chemoswed utökade renrumskapaciteten i sin anläggning 
för att stödja hanteringen av nischade läkemedel och sterila 
läkemedelsämnen.
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Om vi för en stund bortser från den globala pandemin med Covid-19 
så var 2020 ett strategiskt stabilt år för Magle Chemoswed. Vi upplevde 
flera framgångar under året, vilket bland annat innebar stöd till rekord-
många kunder i deras läkemedelstester, valideringar och regulatoriska 
krav. Vi utökade vår läkemedelsmarknad med Benserazid i Ryssland och 
säkrade strategiska partnerskap i Kina och Italien – för att nämna några 
av våra framgångar. Vi drev vår teknikpipeline aggressivt och lyckades 
lämna in ansökningar om två medicintekniska produkter under året.

Magle Chemoswed gjorde flera strategiska framsteg under ett år 
som dominerades av pandemin. Jag är särskilt nöjd med vår finan-
siella utveckling under 2020 – hur vi gick samman för att stödja 
varandra under exceptionellt utmanande omständigheter, för-
bättrade vårt kunderbjudande, levererade i tid och överträffade 
förväntningarna.

Adroit Science AB
Förvärvet av Adroit Science AB i december 2019 utökade vår 
tjänsteportfölj för fastfaskemi och ökade vår marknadsnärvaro 
på detta område. Fastfastjänsternas resultat visade sig ge det 
mervärde som vi hade hoppats på för 2020.

kontraktsutvecklingstjänster
Under 2020 ökade efterfrågan på våra utvecklings- och analys-
kemitjänster markant. Vi lyckades upprätthålla vår tillväxtstrategi 
och kunde ge våra kemimedarbetare ytterligare arbetsuppgifter 
inom kvalitetskontroll, analytisk kemi och processkemi för att utö-
ka vår räckvidd på strategiska områden, vilket bland annat omfat-
tar metodutveckling, metodvalidering, stabilitetsprogramdesign 
och implementering. Våra kontraktstjänsters resultat uppvisade 
en tillväxtökning trots Covid-pandemins komplikationer, och vi har 
hanterat våra leveranser till kunder väl under året.

försäljning och marknadsföring
Under 2020 beslutade vi att flytta vårt strategiska fokus till 
värdeskapande för våra teknikplattformsprodukter och driva på 
vår plan att etablera en försäljningsorganisation för den europeis-
ka marknaden. Det omfattade att rekrytera en ny marknadschef 
till Magle Chemoswed, vilket tillförde den kompetens och erfaren-

het som krävs för Magle Chemosweds fortsatta expansion.  Det 
kommande förvärvet av PharmaCept GmbH kommer att utvidga 
vår produktportfölj och öka vår marknadsnärvaro för våra egen-
tillverkade produkter ytterligare i linje med strategin. Det kommer 
också att ge oss en effektiv försäljningsorganisation, mer mark-
nadstillträde inom produktutveckling samt fortsatt expansion.

tillverknings- och utvecklingsomfång
Att utöka vår tillverkningslicens så att den omfattar kvalitetskontroll 
och lansering av läkemedelsprodukter, inklusive vaccinläkemedel, 
är avgörande för vår avsikt att öka vår påverkan inom individan-
passad medicin och vaccinbaserad utveckling och tillverkning.

teknikplattform
Vi har utvecklat vår portfölj av teknikprodukter, även om utman-
ingarna under 2020 orsakade en liten avmattning vad gäller 
framdriften. Med en sund portföljutveckling med teknikprodukter 
i fokus för vår tillväxtstrategi går vi in i nästa strategiska period 
2021–2024.

framtiden
Under 2020 tog vi flera steg för att skapa en solid grund för att 
realisera våra strategiska mål och dra nytta av de senaste trender-
na och möjligheterna på CDMO-marknaden samt öka vår teknik-
plattforms pipeline. Att vara konkurrenskraftig och utöka vår pro-
duktportfölj kräver att vår innovation, investering och risktagande 
belönas på marknaden samtidigt som vi gör allt vi kan för att stödja 
våra värdeskapande mål. Jag är övertygad om att det mycket mo-
tiverade, högpresterande och fantastiska teamet av medarbetare 
inom Magle Chemoswed kan leva upp till utmaningen.

CEO COMMENTS ON THE FIRST QUARTER
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VD-kommentar.

Justin Pierce (VD) 



Årsrapport Magle Chemoswed 2020

5111111Magle Chemoswed är ett unikt kontraktutvecklings- och 
tillverkningsbolag som tillsammans med kunderna tar in-
novationer från idé till produkt och samtidigt utvecklar sin 
produktportfölj baserat på vår patenterade teknik. Som 
ett integrerat bolag har vi omfattande kapacitet i hela 
värdekedjan, från forskning, utveckling och tillverkning av 
läkemedel och medicintekniska produkter baserade på 
den egna patenterade och skyddade teknikplattformen.

Magle Chemoswed utvecklar och tillverkar farmaceutiska sub-
stanser och farmaceutiska produkter på pay for service-bas och 
fungerar som kontraktsutvecklingsorganisation (CDMO). Paral-
lellt med detta utvecklar bolaget nya produkter baserade på en 
proprietär teknikplattform.  

I sin nuvarande form grundades bolaget 2017 när Magle Life Sci-
ences förvärvade Chemoswed, ett CDMO-bolag. Fusionen 2017 
kombinerade Chemosweds historia och erfarenhet från1944 

som framför allt ett tillverkningsbolag med Magle Life Sciences, 
grundat 1997 av den nuvarande huvudägaren av Magle Chemo-
swed Hans Henrik Lidgard som forsknings- och utvecklingsorgan-
isation. Fusionen innebar att den kassagenererande CDMO-verk-
samheten infogades som finansieringskälla som stöder vertikal 
integreringskapacitet och tillhandahåller resurser för att utveckla 
pipelineprojekt baserade på teknikplattformen.

Bolaget drar nytta av ständiga investeringar i personal, laborato-
rier, instrument och utrustning för att driva utvecklingen av pipe-
line och minska behovet av att köpa in tjänster och expertis som 
rent utvecklingsbolag. Bolaget genererar synergier mellan CDMO 
och teknikplattformen för att avsevärt förkorta time-to-market 
för nya produkter.

Bolaget genererar intäkter på kort sikt genom försäljning av ke-
miska och kliniska materialleveranser samt medel- och långsikti-
ga intäkter genom att utöka kommersiell produkttillverkning och 
leverans.
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Affärsmodell.

Intäkter från 
royalties

Intäkter från 
egentillverkade pro-

dukter

Intäkter från försäl-
jning av tjänster

 Intäkter från 
tillverkning

Produktportfölj baserad på 
bolagets teknikplattform

Licensavtal för ansökan med 
bolagets teknik

Kemitjänster som 
tillhandahålls tredje part som 

kontrakt för tjänster

Tillverkningstjänster som 
levereras till tredje part och 

teknikprodukter
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tillämpning inom många medicinska segment. Teknikplattfor-
men består av biologiskt nedbrytbara polymerer som kallas 
mikrosfärer.

Mikrosfärerna kan utvecklas med eller utan aktiva substanser, 
det vill säga läkemedel och biologiska ämnen såsom proteiner 
eller celler. När mikrosfärerna utvecklas utan aktiva substanser 
är de designade för att ha fysiska egenskaper som genererar en 
mekanisk verkan som uppfyller ett medicinskt behov. Till exem-
pel innehåller vår EmboCept™S-produkt mikrosfärer som har en 
kontrollerad storlek, är tillräckligt flexibla för att flyta genom en 
kateter och som bryts ner i blodomloppet på ett kontrollerat sätt 
utan att en aktiv substans ingår i mikrosfärerna.

Mikrosfärerna kan även utvecklas i kombination med aktiva sub-
stanser. Mikrosfärerna fungerar som värd som bär en aktiv

substans eller ett biologiskt ämne som ska ges till en patient på 
ett kontrollerat sätt vad gäller dosering och tid. Till exempel har 
vår SmartPAN®-produkt en aktiv substans som är kopplad till de 
valda mikrosfärerna. Vid kontakt med ett visst enzym frigörs den 
aktiva substansen för att alstra den avsedda effekten för produk-
ten.

Bolaget har vidare genererat specialistkunskaper kring den for-
mulering som mikrosfärerna kan ingå i, tillämpningar såsom to-
piska geler, till exempel vår SmartGel-produkt som är en hydrogel 
för sårvård som ökar hydreringen vid kontakt med ett sår. En yt-
terligare formulering är ett flytande pulver som kirurgisk hemo-
stat, Arista®.

Teknikplattformen är mycket mångsidig och kan tillgodose 
medicinska behov inom ett antal segment. Bolagets strategi är att 
tillämpa tekniken inom nya och befintliga användningsområden 
för att skapa djup i pipeline och ökad livslängd på teknikplattfor-
men
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Teknik.

Fas 1
Idé

Fas 2
Konceptualisering

Fas 3
Design och utveck-

ling

Fas 4
Design Verification

Produktkonceptualisering 
och 

genomförbarhetsstudier

Medicinskt behov och 
användarbedömning

Fas 5
Design Validation

Design av produkten och 
utvecklingsarbete

Verifiering av produkten Evidens på tillförlitlighet 
som uppfyller idékriterier

Magle Chemoswed utvecklingsfaserCHM,
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tiva livsförändrande hälsoinnovationer inom våra valda om-
råden”. Strategin och de vägledande värderingarna kreativitet, 
samarbete, ansvarighet samt säkerhet och kvalitet vägleder 
bolaget. Mellan 2021–2024 driver bolaget ett värdeskapande 
program (”Value Creation 2024”) som består av fem priorit-
erade initiativ.

1. Etablera en direktförsäljningskår

Den kritiska faktorn som gör att vi kan generera värde innebär 
att utöka våra teknikprodukters erbjudande till att omfatta en 
direktmarknadsförings- och försäljningsfunktion för  sjukvården. 
Direktmarknadsåtkomst ger oss en konkurrensfördel när det 
gäller att möta ökade marknadsförväntningar inom kvalitets- och 
produktstöd genom direktförsäljningskontakt och idéer. Den ger 
möjlighet att säkerställa en väsentligt större andel av värdekedjan 
och intäkterna från en direktförsäljningsorganisation. 

2. Öka CDMO-avkastningen

Genom att stödja kunderna i att utveckla nya produkter kan vi 
generera hållbar organisk tillväxt och säkerställa tillverkningst-
jänster i hela utvecklings- och leveranskedjan. Vi strävar efter 
att säkerställa att våra CDMO-tjänsteerbjudanden effektiviseras 
kontinuerligt och utvecklas i linje med branschens behov för att 
skapa värde för kunder och våra intressenter och säkerställa vår 
avkastning på tjänster som stöder affärstillväxt.

3. Accelererad forsknings - och utvecklingspipeline

Vårt fokus ligger på vår FoU-organisation. Vi expanderar aktivt 
och accelererar utvecklingen av vår teknikplattform för att utöka 

vår produktportfölj. Fokus för våra utvecklingsområden omfattar 
ett ouppfyllt medicinskt behov och en stark marknadspotential. 
Våra fokuserade marknadssegment är (i) avancerad sårvård och 
(ii) marknaden för partikelemboli. Genom att påskynda vår ut-
veckling kan vi snabbt tillföra nya produkter på marknaden och 
utnyttja etableringen av en direktförsäljningskår för att få ut en 
produkt på marknaden under bästa möjliga förhållanden och 
med bästa resultat för patienterna.

4. Att vara en exceptionell arbetsgivare

Att nå de ambitiösa standarder och nivåer som vi strävar efter 
är bara möjligt med förstklassiga, motiverade och villiga medar-
betare. Vi arbetar hårt för att locka till oss, utveckla och behålla 
topptalangerna. Vi främjar personlig utveckling genom att arbeta i 
en platt organisation och vi styrs av agila principer. Vi uppmuntrar 
och stödjer utbildning och kunskapsutveckling.

5. Operativ effektivitet

Vi drivs inte av att bara öka personalstyrkan eller intäkterna. Vi 
fokuserar på verkliga tecken på förbättrad operativ effektivitet 
och genom intelligent resursallokering på tvärs över vår verksam-
het. Vi strävar efter att verka på ett kostnadseffektivt och agilt sätt 
som minskar spillet och optimerar avkastningen från genererade 
intäkter. Att förbättra verksamheten är inte ett enstaka initiativ. 
Det är en gemensam insats som kräver optimering av processer, 
människor, ekonomi och teknik. Vi ser kontinuerligt över våra af-
färsmetoder för att effektivisera dem och uppnå det bästa värdet 
för våra intressenter.

5

Strategi.
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kemiska ämnen oavsett storlek som krävs för prekliniska fas 
I-, II-, III-studier och kommersiell leverans. Våra interna analys- 
och kvalitetskontrollteam stöder vår tillverkningsverksamhet 
och säkerställer högsta möjliga kvalitet. 

Den stabila efterfrågan på tillverkningen fortsatte under sista 
kvartalet 2020. Trots motvind från valutafluktuationer låg intäk-
terna från kontraktstillverkningen i linje med förväntningarna. 
Försäljningskostnaden var hög på grund av valutainstabilitet 
och ökade kostnader för kritiska material till följd av Covid-pan-
demin. Tre nya specialtillverkningsavtal stärkte efterfrågan och 
kompenserade för minskad efterfrågan under första halvåret 
till följd av Covid. Tillgången på kliniska material påverkades av 
Covid-pandemin med begränsade order på området till följd av 
en avmattning i kliniska prövningar.

HELÅR 2020
För helåret 2020 ökade tillverkningsintäkterna med 7,8 procent 
jämfört med motsvarande period föregående år till 75,6 MSEK 
jämfört med 70,1 MSEK 2019. Starkare tillväxt på våra kliniska 
material.

 Tillverkningen av material för kliniska prövningar för en kund un-
der sista kvartalet 2019 bidrog till de högre tillverkningsintäkter-
na under sista kvartalet 2019. Fluktuationerna i kliniska leverans-
material är en normal trend när utvecklingsprojekt utvecklas till 
kliniska studier i senare skeden och slutliga valideringar av pro-
dukten. Intäkterna från tillverkningen av kliniska leveransmaterial 
förväntas fluktuera från år till år.
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Tillverkning.
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skilt med våra tjänsteerbjudanden. Vi erbjuder ett komplett 
utbud av utvecklingstjänster som omfattar utvecklingskedjan 
för läkemedel och medicintekniska produkter. Med över 70 års 
kombinerad erfarenhet har vi en rik historia av att framgångs-
rikt tillhandahålla utvecklingstjänster.

Vår integrerade grupp av forskare tillhandahåller en sömlös 
övergång för API- och läkemedelsämnen från programmets förs-
ta upptäcktsstadier till mer djupgående processutveckling. Våra 
team har lång erfarenhet av att reproducera metoder eller steg, 
optimera processer samt bedöma och sammanställa renhets-
grad. Tillhandahållande av tjänster inom analys och processut-
veckling av läkemedels- och medicintekniska kandidater på kon-
traktstjänstebasis ger löpande intäkter. Under 2020 har tillväxt 
uppnåtts genom att introducera de ökade integrerade tjänsterna 
från förvärvet av Adroit Science AB. Efterfrågan på utvecklingst-
jänster har varit konstant under kvartalet. Vi har verkställt två 
nya projekt under perioden. Behovet av utveckling och analytiska 
tjänster är stabilt och vårt affärsutvecklingsteam arbetar hårt för 
att skapa framtida möjligheter.

 HELÅR 2020
Försäljningen under perioden visade en ökning med 27 procent 
jämfört med motsvarande period föregående år – en ökning 
med 7,6 miljoner till 35,8 MSEK jämfört med 28,2 miljoner 2019. 
Vår portfölj med kontraktsutvecklingsprojekt är en blandning av 
forskningskunder i ett tidigt stadium och kunder i ett sent förva-
lideringsstadium.

7

Tjänster.
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Som ett integrerat bolag har vi omfattande kapacitet i hela 
värdekedjan, från forskning, utveckling och tillverkning av 
läkemedel och medicintekniska produkter baserade på 
den egna patenterade och skyddade teknikplattformen.

EmboCept™S är en embolisk substans som består av mikros-
färer i en lösning som används för att behandla inoperabla lever- 
och lungtumörer. Vaskulär embolisering uppstår när en embo-
liskt substans injiceras i blodkärlet för att stänga av blodkärlen 
och stoppa blodflödet till ett riktat tumörområde. Produkten 
marknadsförs i Europa, Israel och Singapore. Under 2021 plane-
rar bolaget att öka marknadsandelen genom att registrera pro-
dukten i nya territorier.

SmartPan™ är en förstklassig medicinteknisk produkt som är ut-
formad för att upptäcka läckage av bukspottskörtelvätska under 
kirurgiska ingrepp. Detektering av bukspottskörtelvätska under 

kirurgiska ingrepp ska garantera att det finns en minimerad risk 
för patienter på grund av kirurgiska komplikationer som härrör 
från läckage av bukspottskörtelvätska. Produkten blev godkänd 
för försäljning i Europa (CE-märkt) i januari 2021 och kommer att 
lanseras i samarbete med Heidelbergs universitetssjukhus innan 
kommersiell försäljning sker i Europa.

SmartGel  är en ej allergiframkallande hydrogel baserad på bo-
lagets mikrosfärteknik. Gelen tillför fukt till såret samtidigt som 
tillräcklig absorptionskapacitet bibehålls för exudat, debris och 
bakterier. Produkten godkändes för marknadsföring i Europa i 
januari 2021 och är i förmarknadsföringsfasen.

Royalties erhålls kvartalsvis från Becton Dickinson för ett under-
licensavtal för rättigheter till bolagets teknik. 2020 uppgick den 
mottagna royaltyn till 31 MSEK (29,3 MSEK 2019).

8

Egentillverkade produkter och 
royalty.

EmboCept™S SmartPan™ SmartGel Royalties

 Emboliseringsmikrosfärer i 
lever- och lungtumörer

Kirurgisk stödanordning för 
bukspottskörteln

Hydrogel för sårvård Royalties som betalats på 
underlicensavtal
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Planering på kort sikt.

Candidate
Fas 1
Idé

Fas 2
Konceptual-

isering

Fas 3
Design och utveck-

ling

Fas 4
Design 

Verifiering

Fas 5
Design 

Validering

EmboCept M
Emboliseringsmikrosfär för 

godartad prostatahyperplasi

EmboCept L
Emboliseringsmikrosfär för

Myom i livmodern

SmartBone
Benreparationsmatris på 

implantatställen

Vi har ett engagerat och mycket erfaret forsknings- och 
utvecklingsteam som stöds genom integrering av de 
tjänster vi erbjuder som företag. Vår utveckling drivs 
kraftigt framåt tack vare vår förmåga att utveckla paral-
lellt med analytisk, formulerings- och tillverkningsexpertis.

1. EmboCept™M är en embolisk substans som består av mikros-
färer i lösning som används för behandling av godartad pros-
tatahyperplasi, även kallat prostataförstoring, vilket är en be-
nign ökning av prostatakörtelns storlek. Produkten är utformad 
för prostatisk arteriell embolisering som är en minimalt invasiv 
behandling som hjälper till att förbättra symtom i de nedre ur-
invägarna som orsakas av en godartad prostatahyperplasi. 
Produkten befinner sig i ett sent stadium och förbereds för reg-
istreringsansökan 2021.

2. EmboCept™L är en embolisk substans som består av mikros-
färer i en lösning som används för behandling av myom i livmod-

ern som är benigna svulster i livmodern som ofta förekommer 
under de fertila åren. Myomembolisering av livmodern är ett 
icke-kirurgiskt sätt att behandla myom genom att blockera de 
artärer som livnär myomen och livmoderartärerna och få myo-
men att krympa. Produkten befinner sig i ett sent designverifier-
ingsstadium och förbereds för registreringsansökan 2021.

3. SmartBone är en kombinationsformulering av mikrosfärer 
och aktiva substanser för användning i hårda vävnadsproce-
durer där patienter behöver återställa egna benknotor och för 
att säkerställa att bentillväxten stöds och upprätthålls genom 
en mikrosfärmatris som är fullt ut biokompatibel och biologiskt 
nedbrytbar. Produkten befinner sig på konceptualiseringsstadiet 
och kommer under 2021 att vidareutvecklas under design- och 
utvecklingsfasen.

Bolagets kort-
siktiga planer 
baserar sig på 

varumärket Em-
boCept som kan 
på marknaden. 
Portföljen om-

fattar även dater 
för nya kandi-

marknader.
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nettoomsättning
Årets nettoomsättning uppgick till 142,4 MSEK (127,6) – en ökning 
med 11,6 %. tillverknings-intäkterna ökade med 4 % till 72,3 MSEK 
(69,5). Försäljningen inom tjänster ökade med 27 % till 35,8 (28,2) 
SEK. Försäljningen av medicintekniska produkter uppgick till TSEK 
3,3 (0,5). Teknikroyalties för perioden uppgick till 31 MSEK (29,3).

råvaror och förbrukningsvaror
Råvaror och förbrukningsvaror uppgick till 30,4 MSEK (27,6), vilket 
resulterade i en bruttomarginal på 78,6% (78,3%).

övriga externa kostnader
Övriga externa kostnader uppgick till 40,8 MSEK (38,4). Externa 
kostnader inkluderar kostnader i samband med noteringen av 
bolaget.

personalkostnader
Personalkostnader uppgick till 58,9 (57,3) SEK. Personalkostnaderna 
ökade med 6,2 % på grund av kollektivavtalets löneökningar och 
permitteringar.

övriga rörelseintäkter, kostnader
Övriga rörelseintäkter och kostnader bestod huvudsakligen av 
valutakursvinster och förluster på rörelsetillgångar och rörelseskulder 
samt försäljning av media till närliggande verksamhet. Övriga 
rörelseintäkter uppgick till 3,9 (7,7) MSEK och övriga rörelsekostnader 
uppgick till 0,003 MSEK (2,8) för året.

rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick till 4,5 MSEK (0,1).

finansiella nettoposter
Finansnettot uppgick till 2 MSEK (0,9). 

årets resultat
Av de skäl som förklaras ovan uppgick årets resultat till 1,8 MSEK.

10

Finansiell översikt 2020.

Kursutveckling sedan notering till och med 31 december 2020

Magle Chemoswed’s aktie var listad på Nasdaq First North Growth 
Market Stockholm den 30 juni 2020. Öppningspriset var SEK 20. 
Från listningsdagen till sista dagen öppen för handel 2020 har 
aktien ökat med 118%.
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Företagsstyrning.
Styrelse

Enligt Magle Chemosweds bolagsordning ska styrelsen, till den 
del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst 
tio (10) ordinarie styrelseledamöter med högst tre (3) styrelse-
suppleanter. Per dagen för detta Memorandum består Bolagets 
styrelse av åtta (8) ordinarie styrelseledamöter, varav två (2) ar-
betstagarrepresentanter, samt två (2) suppleanter, varav en (1) 

är arbetstagarrepresentant. Den nuvarande styrelsen utsågs på 
årsstämman den 27 mars 2020, för tiden intill slutet av årsstäm-
man 2021, med undantag för Joel Eklund, som på extra bo-
lagsstämma den 1 oktober 2020 valdes till ny styrelseledamot 
för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Tabellen nedan visar 
ledamöterna i styrelsen.

*Avser eget innehav samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier.

Namn Befattning Födelseår Invald Innehav*

Hans Henrik Lidgard Styrelseordförande 1946 2016 7 396 000

Sven-Christer Nilsson Styrelseledamot 1944 2016 50 000
Mats Pettersson Styrelseledamot 1945 2016 200 000
Hedvig Lidgard Ström Styrelseledamot 1981 2017 26 200
Malin Malmsjö Styrelseledamot 1973 2016 160 000
Joel Eklund Styrelseledamot 1980 2020 1 050 000
Julia Kamber Styrelse suppleant 1983 2018 -
Ingela Fritzson Stryelseledamot (Arbetstagarrepresentant) 1964 2019 -
Simon Mårtensson Stryelseledamot (Arbetstagarrepresentant) 1993 2019 -
Claudia Lindwall Stryelseledamot (Arbetstagarrepresentant) 1963 2019 -

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       

Hans Henrik Lidgard

Född 1946. Styrelseordförande sedan 2016, styrelseledamot sedan 2013. 
Hans Henrik är jur. lic. (Université Libre. Belgien) och jur.dr. vid Lunds Uni-
versitet. Han har varit advokat och medgrundare av advokatfirman Vinge, 
vVD för AB Leo, Helsingborg och CEO för Pharmacia EC i Bryssel. Från 
1997 aktiverade han sitt bolag Magle AB parallellt med verksamhet vid 
Lunds Universitet som professor (numera emeritus) i juridik med inrikt-
ning på europeisk konkurrens- och immaterialrätt. 

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Magle AB, Magle Chemo-
swed AB, Nicachet Aktiebolag, Shieldheart Medtech AB, Adroit Science 
AB. Styrelseledamot i Maria Magle Holding AB. Styrelsesuppleant i Martin 
Lidgard Holding AB. 

Innehav: 7 988 112 aktier genom Magle AB        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       
 

        
       
Sven-Christer Nilsson

Född 1944. Styrelseledamot sedan 2016.  
Sven-Christer har en filosofie kandidatexamen (B.Sc) från Lunds univer-
sitet samt har studerat Advanced General Management Program, IN-
SEAD/CEDEP. Sven-Christer är ledamot av styrelsen för CEVA, Inc. (NASD: 
CEVA) sedan 2003. CEVA verkar på marknaderna för signalprocessorer, 
sensornätverk och AI-processorer. Han har vidare haft ett antal ledande 
positioner inom Ericsson, vars verkställande direktör och koncernchef 
han var 1998-99. Bland senare styrelseuppdrag kan nämnas Assa Abloy 
AB (2001-2015), SprintNextel, Inc. (NASD:TMUS; 2008-2013) och Försva-
rets Materielverk (ordf. 2010-2017). 

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i CEVA, Inc (NASD: CEVA), Ripas-
so AB och Brqthrough In Scandinavia AB.

Innehav: 54 000 aktier genom Ripasso AB.
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Mats Pettersson

Född 1945. Styrelseledamot sedan 2016.  
Mats har en Master of Business Administration och är f.d. auktoriserad 
Revisor. Efter en karriär som auktoriserad revisor påbörjades läkeme-
delskarriären inom det som senare blev Pharmacia-gruppen i mitten av 
sjuttiotalet. Mats har mer än fyrtio års erfarenhet av läkemedelsindustrin 
och har ingått i ett flertal ledningsgrupperna inom Pharmacia och har 
varit drivande och ansvarig för ett flertal transformerande M&A:s. Bland 
annat som drivande och ansvarig för avknoppningen och börsintroduk-
tionen av Biovitrum (idag SOBI), där han även var dess förste VD. Bland 
senare styrelseuppdrag finns Lundbeck AS, 2003-2013 (ordförande 
2011-2013), Genmab AS (ordförande), Ablynx NV, (2007-2013; sålt till 
Sanofi), Moberg Pharma AB (ordförande 2010-2016).

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Malthouse Invest AB. 

Innehav: 216 000 aktier.
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       
 

        
       
Hedvig Lidgard Ström

Född 1981. Styrelseledamot sedan 2017.  
Hedvig (Hedda) Lidgard Ström har studerat på juristprogrammet 
(LL.M.) vid Lunds universitet och har en MBA från INSEAD. Hedda har 
omfattande erfarenhet inom HR, strategi och kommunikation. Hon har 
tidigare varit operativ HR direktör och även arbetat som management-
konsult med strategi- och organisationsfrågor. Utöver detta har hon 
arbetat med strategisk kommunikation och customer experience i ett 
antal olika organisationer och är för närvarande bl.a. styrelseledamot i 
den visuella kommunikationsbyrån Frank Valiant AB. Hedda har tidigare 
varit Chief Communication Officer för Bolaget.

Andra pågående uppdrag: CEO i Crowberry Group AB. Styrelseledamot i 
Adroit Science AB samt Frank Valiant AB. Styrelsesuppleant i Magle AB, 
Magle Chemoswed AB, Nicachet Aktiebolag, Shieldheart Medtech AB och 
Maria Magle Holding AB. 

Innehav: 26 200 aktier.
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       
 

        
       
Malin Malmsjö

Född 1973. Styrelseledamot sedan 2016.  
Malin Malmsjö är en internationellt erkänd expert på ögonplastikkirurgi 
och är professor och överläkare i ögonsjukdomar vid Lunds Universitet 
och Skånes Universitets-sjukhus. Hennes forskning fokuserar på utveck-
lingen av nya icke-invasiva avbildnings-tekniker för tumöravgräsning och 
optimering av periorbital cancerkirurgi genom att monitorera blodper-
fusionen. Malin är chef för avdelningen för oftalmologi i Lund, och har 
författat över 140 vetenskapliga publikationer. Malin är också uppfinnare 
och patentinnehavare av prisbelönta medical devices för hjärt- och 
kärlkirurgi. 

Andra pågående uppdrag: Ägare av BioLab in Lund AB 

Innehav: 172 800 aktier. 
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Joel Eklund

Född 1980. Styrelseledamot sedan 2020.  
Joel Eklund har en kandidatexamen i filosofi, politik och ekonomi från 
Oxfords universitet, Storbritannien. Joel har varit VD för TePe Mun-
hygienprodukter AB i åtta år, men lämnade den 1 januari 2020 över 
posten som VD för att istället bli styrelseordförande. Joel har omfattande 
erfarenhet av investeringar i såväl privata som publika företag. 

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Fosieby Företagsgrupp 
Ekonomisk Förening, Grenlunden CEVI AB, Grenlunden AB och Eklund 
Foundation. Styrelseledamot i Malmö Företagsgrupper Ekonomisk 
Förening, Amab Hydraul Aktiebolag, Midway Holding Aktiebolag, USWE 
Sports AB, TePe Nordic AB, Fosielund Lockarp AB, Malmö universitet och 
Malmö Börssällskap. Styrelsesuppleant i Fosielund Hol-ding AB, Fosi-
elunds Fastighets AB, Fosieborg AB och Fosielunds Förvaltnings AB.

Innehav: 1 134 000 aktier, varav 1 101 600 aktier genom Fosielund 
Holding AB.

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       
 

        
Julia Kamber

Född 1983. Styrelsesuppleant sedan 2018.  
Julia Kamber är legitimerad läkare med erfarenhet av marknadsföring 
och försäljning i läkemedelsindustrin och av ledaskapsroller på special-
istkliniker. Hon har arbetat i ett antal olika strategiska marknadsförings-
roller för Roche på den Schweiziska och Amerikanska marknaden. Hon 
är för närvarande sjukhusdirektör för en välkänd privat Schweizisk klinik 
specialiserad inom ortopedi och traumatologi för ett internationellt 
klientel. Hon har en MBA från INSEAD och bor i Schweiz.

Andra pågående uppdrag: Hospital Director at Klinik Gut AG 

Innehav: -

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       
 

        
Ingela Fritzon

Född 1964. Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant sedan 2019.  
Ingela har avlagt doktorsexamen (Ph.D.) inom läkemedelskemi/organisk 
kemi vid Lunds universitet. Ingela har lång erfarenhet av läkemedel-
sutveckling från sin tid på Active Biotech och arbetar sedan 2016 som 
utvecklingskemist på Magle Chemoswed. Hon fokuserar främst på pro-
cessutveckling, projektledning och regulatoriska fråge-ställningar.

Andra pågående uppdrag: - 

Innehav: -
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       
 

        
Simon Mårtensson

Född 1993. Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant sedan 2019.  
Simon har studerat fordonsteknik vid Praktiska Gymnasiet i Malmö. 
Simon jobbar sedan 2012 som tekniker på avdelningen för Facilities 
& Equipment på Magle Chemoswed. Han arbetar med underhåll och 
kvalificering av Bolagets lokaler och processutrustning enligt företagets 
kvalitetssystem. 

Andra pågående uppdrag: - 

Innehav: -
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Claudia Lindwall

Född 1963. Styrelsesuppleant, arbetstagarrepresentant sedan 2019. 
Senior Business Development Manager sedan 2016.  
Claudia har en examen inom Marketing Management vid EFL (Executive 
Foundation Lund) från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Claudia 
har även avlagt Master of Science (M.Sc.) i syntetisk organisk kemi vid 
Friedrich Schiller University Jena, Tyskland.

Andra pågående uppdrag: - 

Innehav: -

Namn Befattning Födelseår Anställd sedan Innehav*

Justin Pierce Verkställdande direktör 1973 2015 150 000 teckningsoptioner

Petra Jönsson Sjölin Cheif Financial Officer 1978 2020 -
Fredrik Andersson Cheif Operations Officer 1976 2019 75 000 teckningsoptioner

Ledande befattningshavare

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       
 

        
Justin Pierce

Född 1973. VD sedan 2015.  
Justin har studerat mastersprogrammet (M.S.) i europeisk handelsrätt 
vid Lunds universitet samt har avlagt doktorsexamen (Ph.D.) inom juridik 
vid Lunds universitet. Han har även studerat mastersprogrammet i 
juridik vid University of East London (UEL) samt studerat juridik och 
Bar Vocatinal Cource (BVC) vid College of Law i London. Därutöver har 
han lång erfarenhet från kommersiell verksamhet och från tjänst i olika 
styrelser. Justin tillträdde som verkställande direktör i Magle Life Scienc-
es år 2015 efter att ha varit rådgivare sedan 2012. Under denna tid har 
Justin övervakat förvärvet av Chemoswed och sammanslagningen samt 
struktureringen av Magle Chemoswed.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Magle Aktiebolag, Magle 
Chemoswed AB, Nicachet Aktiebolag, Shieldheart Medtech AB, Adroit 
Science AB och Frank Valiant AB.

Innehav: 150 000 teckningsoptioner.

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       
 

        
Petra Jönsson Sjölin

Född 1978. CFO sedan 2020.  
Petra har mer än 9 års finansiell erfarenhet inom life science indus-
trin och ledningsfunktioner. Ekonomichef inom dialysföretag, utveck-
lings företag inom cell-analys och -therapi samt uppstartsbolag inom 
patientrekrytering för kliniska studier. Petra en lång bakgrund inom 
redovisning, ekonomi- och affärssystem samt har även en examen inom 
Business Management och Business Finance från IHM Business School 
i Malmö. 

Andra pågående uppdrag: CFO i Magle Chemoswed AB och Adroit Science 
AB.

Innehav: -
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Fredrik Andersson

Född 1976. Chief Operations Officer sedan 2019.  
Fredrik har en kandidatexamen (B.Sc.) i kemiteknik med inriktning phar-
ma från Malmö Universitet, och har en lång bakgrund inom analytisk 
kemi och läkemedelsutveckling. Han har arbetat inom organisationen 
sedan 1999 och har varit en del av Magle Chemosweds senior manage-
ment sedan 2019.

Andra pågående uppdrag: -

Innehav: 75 000 teckningsoptioner.
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och VD för Magle Chemoswed Holding AB (publ) 
(556913-4710) med säte i Malmö, får härmed avge årsredovisning 
för moderbolag och koncern för räkenskapsåret 2020-01-01 – 
2020-12-31.

Information om verksamheten 

Magle Chemoswed Holding AB (publ) har sitt huvudkontor i Malmö 
och bedriver forskning, utveckling samt tillverkning inom område-
na läkemedelskemi samt läkemedelsteknik. Verksamheten bed-
rivs i huvudsak i dotterbolaget Magle Chemoswed AB i Malmö och 
dotterbolaget Adroit Science AB vilken är förlagd i Lund.

Verksamheten är inriktad på processutveckling och tillverkning av 
Active Pharmaceutical Ingredients (API) samt forskning, utveckling 
och tillverkning av produkter inom områdena sårvård och diag-
nostik med särskilt fokus på produkter baserade på nedbrytbara 
stärkelsemikrosfärer. Verksamheten fungerar även som en kon-
sultverksamhet inom materialkaraktisering och fastfas- analys 
med huvudsaklig inriktning mot läkemedelsbolag. 

Ägarförhållanden

Magle Chemoswed Holding AB (publ) (556913-4710) är noterat på 
Nadaq, First North. 

Väsentliga händelser under räkenskapsperioden

Under 2020 har COVID-19 brutit ut i olika steg och Magle Che-
moswed AB har vidtagit en rad åtgärder för att skydda företagets 
verksamhet och stävja virusets spridning. Hårdare restriktioner 
har införts för att följa men även överträffa rådande rekommen-
dationer utifrån ett säkerhetsperspektiv. Påverkan utav COVID-19 
har gett förseningar av råmaterial och minskande försäljning av 
vissa API, då patienterna inte har möjlighet att komma till sjukhu-
sen. I övrigt fortsätter organisationen att fungera som vanligt. 
Företagsledningen utvärderar kontinuerligt eventuell finansiell 
påverkan.

Fjärde kvartalet tecknades det ett bindande köpeavtal med Phar-
macept GmbH, Berlin. Förvärvet förväntas genomföras under 
kvartal två 2021. PharmaCept GmbH är sedan tidigare en nära 
samarbetspartner med koncernen genom att sälja och marknads-
föra en av våra egna teknologier.

Väsentliga händelser efter balansdagens utgång

Under 2021 fortsätter COVID-19 ha sin påverkan på koncernen 
men fortsatt vidtagna åtgärder för att skydda företagets verksam-
het och stävja virusets spridning. Företagsledningen utvärderar 
kontinuerligt eventuell finansiell påverkan.

Under januari 2021 fullföljdes en direkt emission i syfte för uppkö-
pet av PharmaCept GmbH.

Magle Chemoswed annonserade under februari 2021 om 
CE-märkningen av två av våra medicinska produkter. 

Förväntad framtida utveckling

Verksamheten inom koncernen kommer framöver att fortsätta 
fokusera på att skapa tillväxtmöjligheter och effektivisera verk-
samheten. 

Miljöpåverkan

Vid anläggningen i Malmö bedriver bolaget tillståndspliktig verk-
samhet enligt Miljöbalken. Baserat på det under 2003 förnyade 
miljötillståndet slutliga villkor 2006 och på Miljöbalken (26 kap.20§) 
har miljörapport för 2020 inlämnats.

Risker

Magle Chemosweds erbjudande, och därmed också framtida in-
täkter, kan därmed i stor utsträckning vara avhängt utvecklingen 
av olika regulatoriska krav, både nationellt och internationellt. 
Branschen kännetecknas också av snabba tekniska framsteg och 
hög innovation. Det finns därför alltid en risk att nya teknologier 
och produkter utvecklas av andra aktörer som kringgår eller ersät-
ter Magle Chemosweds immateriella tillgångar/rättigheter, eller 
som medför att Magle Chemoswed inte kan erhålla nödvändigt 
patentskydd. 

Även förändringar i lagstiftningen eller andra regelverk på de 
marknader som företaget bedriver verksamhet. Riksdagens 
beslut om ”giftfri miljö” och Europaparlamentets förordning nr 
1907/2006, innebär att särskilt farliga ämnen likt Warfarin succes-
sivt kommer bli föremål för tillståndsprövning. Magle Chemoswed 
har tillstånd av Länsstyrelsen att överlåta ovannämnda produkt, 
samt även Warfarin Natrium med villkor att aktivt söka ersättare 
till de nämnda kemiska produkterna. Tillståndet gäller till och med 
3 december 2021.

Magle Chemoswed verkar på en fragmenterad marknad, där 
konkurrenter utgörs av både små och stora företag. Konkurrensen 
varierar mellan olika tjänstekategorier, segment och geografiska 
marknader, och det kan inte uteslutas att konkurrensen ökar, 
exempelvis till följd av en konsolidering på marknaden. Särskilt 
inte mot bakgrund av det ökade antalet sammanslagningar och 
förvärv som skett under de senaste åren på CDMO-marknaden. 
Vidare kan de produkter som  Magle  Chemoswed  tillverkar åt 
sina kunder utsättas för ökad eller förändrad konkurrens, ex-
empelvis till följd av utveckling och lansering av nya läkemedel. 
Om nya läkemedel har bättre egenskaper eller en mer attraktiv 
prissättning kan det ta marknadsandelar på bekostnad av det 
befintliga läkemedlet, vilket kan sänka tillverkningsvolymerna och 
därmed intäkterna hos Magle Chemoswed. Företagets framtida 
konkurrensmöjligheter är således bland annat beroende av Ma-
gle Chemosweds förmåga att förutse framtida förändringar och 
snabbt reagera på befintliga och framtida marknadsbehov.
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Magle Chemoswed har tillsammans med samarbetspartners, ett 
antal projekt som befinner sig i klinisk utvecklingsfas och ett antal 
i preklinisk utvecklingsfas. 

Dessa projekt kräver fortsatt forskning och utveckling och är 
därmed föremål för sedvanliga risker kopplade till läkemedelsut-
veckling, såsom att produktutvecklingen kan komma att försenas 
och att kostnaderna kan komma att bli högre än förväntat. 

Negativa/otillräckliga resultat ökar risken för att Magle Chemo-
swed inte erhåller nödvändiga myndighetsgodkännande och, om 
produktgodkännande erhålls, kan negativa och/eller otillräckliga 
resultat göra det svårare för Bolaget att sälja produkter till mark-
naden eller att ingå olika typer av partnerskap om försäljning. 

Förslag till resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande resultat

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny räkning överförs l 71 365 870

Årets vinst   71 365 870

Balanserade vinstmedel 71 476 139

Årets vinst     -110 269

71 365 870

 
2020

 
2019

 
2018

Koncernen

Nettoomsättning 142 337 127 569   105 979 
Resultat efter finansiella poster* 2 434     1 064 -     4 100 
Balansomslutning 198 065 212 278   152 540 
Antal anställda (st) 68 71 66
Soliditet 58,79% 53,50% 33,20%
Avkastning på totalt kapital 0,3% 0.7% -1,40%
Avkastning på eget kapital 2,1% 0,9% -8,10%

Moderbolaget
Nettoomsättning 1 186 36 226     29 977 
Resultat efter finansiella poster -3 143 35 715     31 215 
Balansomslutning 90 316 184 035   123 358 
Antal anställda (st) 0 5 4
Soliditet 79,6% 38,8% 7,5%

 *2020 och 2019 avser IFRS16 
*2020 och 2019 avser IFRS16 inkluderat. 

Flerårsjämförelse

Resultat och ställning

Resultatet av Magle Chemoswed Holdings verksamhet samt den 
ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i 
övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med 
noter.
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Koncernens rapport över totalresultat
Belopp i tkr Not 2020 2019

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2 142 337 127 569
Aktiverat arbete för egen räkning 0 4 214
Övriga rörelseintäkter 5, 8 3 914 7 706
Summa 146 252 139 489

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter 15 -30 395 -27 576
Övriga externa kostnader 3 -40 801 -38 416
Ersättningar till anställda 4 -58 859 -57 345
Avskrivningar och nedskrivningar av anlägg-
ningstillgångar

11,12 -11 667 -13 257

Övriga rörelsekostnader 6, 8 -3 -2 759
Summa rörelsens kostnader -141 726 -139 353

Rörelseresultat 4 526 136 

Finansiella intäkter 7, 8 706 1 473
Finansiella kostnader 7, 8 -2 798 -546
Finansiella poster – netto -2 092 927

Resultat före skatt 2 434 1 063
 

Inkomstskatt 9 -614 -316
 

Årets resultat från kvarvarande 1 819 747

Årets resultat 1 819 747

Årets resultat hänförligt till:                 
Moderbolagets aktieägare 1 819 747

Övrigt totalresultat:

Poster som senare kan komma att 
om klassificeras till årets resultat
Valutakursdifferenser vid omräkning av
utländska verksamheter 0 72

Övrigt totalresultat för året 1 819 72

Summa totalresultat för året 1 819 819

Summa totalresultat hänförligt till:  
Moderbolagets aktieägare            1 819 819

Noterna på sidorna 23 till 45 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning
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Belopp i tkr Not 2020-12-31 2019-12-31
TILLGÅNGER
Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar

Balanserade utgifter utvecklingsarbeten och liknande arbeten 12 15 319 13 714
Patent 12 2 240 2 649
Goodwill 12 9 498 9 498
Kundrelationer 12 1 909 2 137
Summa immateriella tillgångar 28 966 27 998

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 11 50 013 50 959
Maskiner och andra tekniska anläggningar 11 45 269 45 677
Nyttjanderätter 26 5 252 4 016
Inventarier, verktyg och installationer 11 - 649
Pågående nyanläggningar 11 3 495 789
Summa materiella anläggningstillgångar 104 029 102 090

Finansiella tillgångar
Andra långfristiga fordringar 13 55 3 277
Summa finansiella tillgångar 55 3 277

Uppskjuten skattefordran 9, 23 2 1 437

Summa anläggningstillgångar 133 025 134 802

Omsättningstillgångar

Varulager
Råvaror och förnödenheter 15 8 920 5 597
Varor under tillverkning 15 1 073 9 791
Färdiga varor och handelsvaror 15 8 354 11 855

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 14 26 271 18 424
Övriga kortfristiga fordringar 16,17 4 083 8 838
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 10 189 19 677
Likvida medel 19 6 122 3 294
Summa kortfristiga fordringar 46 665 50 233

Summa totalresultat hänförligt till: 65 013 77 476

SUMMA TILLGÅNGAR 198 065 212 278

Koncernens balansräkning

19
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Koncernens balansräkning, forts

Belopp i tkr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 20

Aktiekapital 500 50
Övrigt tillskjutet kapital 98 927 98 927
Reserver                   - -
Balanserad vinst (inklusive årets resultat) 16 694 14 682

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Summa eget kapital 116 121 113 659

SKULDER

Långfristiga skulder 21

Långfristiga skulder till kreditinstitut 22, 29 28 938 4 750
Leasingskulder 26 3 302 3 057
Uppskjutna skatteskulder 23 2 087 4 992
Summa långfristiga skulder 34 326 12 799

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 22, 29 11 086 10 365

Förskott från kunder - 11 355
Leverantörsskulder 13 12 365 17 190
Skulder till koncernföretag - 16 000
Aktuella skatteskulder 9 3 205 1 721
Övriga kortfristiga skulder 24 6 359 14 161
Leasingskulder 26        1 494 800
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 13 108 14 228
Summa kortfristiga skulder 47 617 85 820

Summa skulder 81 994 98 956

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 198 065 212 278

Noterna på sidorna 23 till 45 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Belopp i tkr Hänförligt till Moderbolagets aktieägare
Not Aktiekapital Övrigt 

tillskjutet 
kapital

Reserver Balanse-
rad vinst 
inklusive 
årets  re-

sultat

Summa Summa 
eget kap-

ital

Ingående balans per 1 januarI 2019 50 36 834 -72 13 860 50 672 50 672

Årets resultat - - - 747 747 747

Övrigt totalresultat för året - - 72 75 147 147

Summa totalresultat - - 72 822 894 894

Transaktioner med
aktieägare
Aktieägartillskott - 62 093 - -  62 093 62 093
Utgående eget kapital per 31 
december 2019 50 98 927 - 14 682 113 659 113 659

Ingående eget kapital per 1 
januari 2020 50 98 927 - 14 682 113 659 113 659

Årets resultat - - - 1 819 1 819 1 819

Övrigt total resultat
- - - - - -

Summa totalresultat - - - 1 819 1 819 1 819

Fondemission 450 - - -450 - -

Övrigt - - - 643 - 643

Utgående eget kapital per 31 
december 2020 500 98 927 - 16 694 116 121 116 121

Noterna på sidorna 23 till 45 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning
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Koncernens rapport över kassaflöden

Belopp i tkr Not 2020-12-31 2019-12-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat       4 526       136
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet: - -
- Försäljning dotterbolag - 290
- Avskrivningar 11,12            11 667   13 257
Summa ej kassapåverkande poster            11 667   13 257
- Erhållen ränta          706 266
- Erlagd ränta -    2 359 -274
- Betald inkomstskatt -        600 931
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 14 366 14 606

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital
Ökning (-)/minskning (+) av varulager          8 895 6 157
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar          6 393 -5 977
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder -     35 198 -21 871
Summa förändring av rörelsekapital -     19 910 -21 691

Kassaflöde från den löpande verksamheten - 5 545 -7 085

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
Förvärv dotterbolag 30  - -11 733
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 11 -     10 775 -51 707
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 12 -       1 625 -3 160
Ökning (+)/minskning (-) av långfristiga finansiella placeringar          3 222 -
Utbetald tilläggsköpeskilling -       5 904 -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -  15 082 -66 600

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Upptagna lån 29       26 034 14 948
Amortering av lån          - 1 125 -1 917
Amortering leasing 26          -2 100 -386
Likvid för teckningsoptioner 646 -
Aktieägartillskott          - 62 093

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    23 455 74 738

Förändring av likvida medel inkl kortfristiga 
placeringar          2 828 1 053

Likvida medel vid årets början inklusive kortfristiga 
placeringar          3 294 2 241

Likvida medel vid årets slut 19      6 122 3 294

Noterna på sidorna 23 till 45 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning
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Noter till koncernredovisningen
1.1 Allmän information 

Magle Chemoswed Holding AB med organisationsnummer 
556913-4710 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i 
Malmö. Adressen till huvudkontoret är Agneslundsvägen 27. Mo-
derbolaget och dess dotterbolag sammantaget koncernen bedriv-
er forskning, utveckling samt tillverkning inom områdena läkeme-
delskemi samt läkemedelsteknik.  

Styrelsen har den 13 april 2021 godkänt denna koncernredo-
visning för offentliggörande.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kro-
nor.

1.2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper

Noten innehåller en förteckning över de väsentliga redovisning-
sprinciper som tillämpats när denna koncernredovisning upprät-
tats. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presen-
terade år, om inte annat anges. Koncernredovisningen omfattar 
moderbolaget Magle Chemoswed Holding AB och dess dotter-
företag. 

Grund för rapporternas upprättande

Koncernredovisningen för Magle Chemoswed Holding AB-kon-
cernen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 
1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, samt Inter-
national Financial Reporting Standards (IFRS) och tolkningar från 
IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) sådana de antagits av EU. 
Den har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vad 
beträffar omvärdering av finansiella tillgångar och skulder (deri-
vatinstrument) värderade till verkligt värde via rapport över resul-
tatet. 

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver an-
vändning av viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. 
Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpning 
av koncernens redovisningsprinciper. De områden som innefattar 
en hög grad av bedömning, är komplexa eller sådana områden 
där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för 
koncernredovisningen anges i not 1.

Nya standarder för 2020

IASB har utfärdat flera ändrade redovisningsstandarder som träd-
de i kraft 1 januari 2020. Ingen av dessa har väsentligt påverkat de 
finansiella rapporterna.

Nya och ändrade standarder som ännu ej tillämpas av kon-
cernen

Ett antal nya standarder och tolkningar träder i kraft för 
räkenskapsår som börjar efter 1 januari 2020 och senare och har 
inte tillämpats vid upprättandet av denna finansiella rapport. In-
gen av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i kraft, 
förväntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen.

1.2.1 Koncernredovisning

(i) Dotterföretag

Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har bestäm-
mande inflytande. Koncernen kontrollerar ett företag när den ex-
poneras 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 koncernredo-
visningen 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 som omfattas av IFRS 3. Köpeskillingen för förvär-
vet av ett dotterföretag utgörs av verkligt värde på överlåtna till-
gångar, skulder som koncernen ådrar sig till tidigare ägare av det 
förvärvade bolaget. I köpeskillingen ingår även verkligt värde på 
alla tillgångar eller 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. För varje förvärv avgör kon-
cernen om innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade 
företaget redovisas till verkligt värde eller till innehavets propor-
tionella andel i det redovisade värdet av det förvärvade företagets 
identifierbara nettotillgångar.

Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår.

Rörelseförvärv mellan enheter som står under samma bestäm-
mande inflytande, och som inte omfattas av IFRS 3, redovisas med 
samma metod som dess företrädare tillämpat. Enligt föregån-
garens redovisningsmetod ska tillgångar och skulder tas upp 
till föregående ägares bokförda värden, dvs. den förvärvade en-
hetens bokförda värden för tillgångar och skulder i koncernredo-
visningen för den högsta enheten med samma bestämmande in-
flytande och för vilken koncernredovisningen upprättas. Om den 
kontrollerande parten inte upprättar någon koncernredovisning, 
eftersom den inte är något moderbolag, används bokförda värden 
i den förvärvade enhetens bokslut.

Ingen ny goodwill uppstår i föregångarens redovisning och even-
tuella skillnader mellan erlagd köpeskilling och det sammanlagda 
bokförda värdet av tillgångar och skulder (på transaktionsdagen) 
för den förvärvade enheten ingår i det egna kapitalet som en sär-
skild reserv. De finansiella rapporterna tar bara upp den förvär-
vade enhetens resultat från den dag som rörelseförvärvet mellan 
enheter som står under samma bestämmande inflytande skedde.

Enligt båda redovisningsmetoderna elimineras koncerninterna 
transaktioner, balansposter samt orealiserade vinster och förlus-
ter på transaktioner mellan koncernföretag. Redovisningsprinci-
perna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att 
garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer.

Innehav utan bestämmande inflytande i dotterföretagens resul-
tat och eget kapital redovisas separat i koncernens rapport över 
totalresultat, rapport över förändringar i eget kapital och balan-
sräkning.
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(ii) Goodwill 

Goodwill uppstår vid förvärv av dotterföretag och avser det be-
lopp varmed köpeskillingen, eventuellt innehav utan bestäm-
mande inflytande i det förvärvade företaget samt verkligt värde 
per förvärvsdagen på tidigare egetkapitalandel i det förvärvade 
företaget, överstiger verkligt värde på identifierbara förvärvade 
nettotillgångar. Goodwill som uppstår vid rörelseförvärv ingår i 
immateriella tillgångar. Goodwill skrivs inte av, utan nedskrivning-
stestas årligen eller oftare om händelser eller ändringar i förhål-
landen indikerar en möjlig värdeminskning. Goodwill redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. 
Vid försäljning av en enhet ingår det redovisade värdet på goodwill 
i den uppkomna vinsten/förlusten.

I syfte att testa nedskrivningsbehov, fördelas goodwill som förvär-
vats i ett rörelseförvärv till kassagenererande enheter eller grup-
per av kassagenererande enheter som förväntas bli gynnade av 
synergier från förvärvet. Varje enhet eller grupp av enheter som 
goodwill har fördelats till motsvarar den lägsta nivå i koncernen på 
vilken goodwillen i fråga övervakas i den interna styrningen.

(iii) Kundrelationer

Kundrelationer som har förvärvats genom ett rörelseförvärv re-
dovisas till verkligt värde på förvärvsdagen. De har en bestämbar 
nyttjandeperiod om 10 år och redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade av- och nedskrivningar.

(iiii) Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar

Goodwill skrivs inte av utan prövas årligen, eller vid indikation på 
värdeminskning, avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Till-
gångar 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. Återvinningsvärdet är det 
högre av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskost-
nader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivnings-
behov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns i allt 
väsentligt oberoende kassaflöden (kassagenererande enheter). 
För tillgångar (andra än goodwill) som tidigare har skrivits ner görs 
per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.

1.2.2 Segmentinformation

Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med 
den interna rapportering som lämnas till den högsta verkställande 
beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den 
funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning 
av rörelsesegmentens resultat. I Magle Chemoswed-koncernen 
har VD identifierats som den högsta verkställande beslutsfattaren 
som utvärderar koncernens finansiella ställning och resultat samt 
fattar strategiska beslut. VD analyserar och följer upp verksam-
hetens resultat utifrån den totala verksamheten. Bedömningen är 
således att koncernens verksamhet består av ett segment.  

1.2.3 Omräkning av utländsk valuta 

Funktionell valuta och rapportvaluta

De olika enheterna i koncernen har den lokala valutan som funk-
tionell valuta då den lokala valutan har definierats som den valuta 
som används i den primära ekonomiska miljö där respektive en-
het huvudsakligen är verksam. I koncernredovisningen används 
svenska kronor (SEK), som är moderbolagets funktionella valuta 
och koncernens rapportvaluta.

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 rapporten över totalresultat, förutom det som 
hänför sig till lån och likvida medel. 

Valutakursvinster och -förluster som hänför sig till lån och likvida 
medel redovisas i rapporten över totalresultat som finansiella in-
täkter eller kostnader.

Omräkning av utländska koncernföretag 

Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har en 
annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncern-
ens rapportvaluta. Tillgångar och skulder för var och en av balan-
sräkningarna omräknas från utlandsverksamhetens funktionella 
valuta till koncernens rapporteringsvaluta, svenska kronor, till den 
valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och kostnader för 
var och en av resultaträkningarna omräknas till svenska kronor till 
genomsnittliga valutakurser. Omräkningsdifferenser som uppstår 
vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas i övrigt to-
talresultat.

Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid 
förvärv av en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och 
skulder hos denna verksamhet och omräknas till balansdagens 
kurs.

1.2.4 Immateriella tillgångar

a) Patent

Patent söks på unika konstruktioner och tekniska lösningar in-
gående i produkter som utvecklats av bolaget. Avskrivningar 
görs linjärt för att fördela kostnaden för patent över den bedöm-
da nyttjandeperioden som är den kortaste av patentets legala 
livslängd och den tidpunkt under vilken den till patent relaterade 
produkt förväntas produceras. Bedömd nyttjandeperiod för pat-
ent bedöms som regel inte kunna överstiga 20 år.
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b) Balanserade utgifter utvecklingsarbeten och liknande

Utvecklingskostnader som är direkt hänförliga till utveckling och 
testning av identifierbara och unika tillgångar som kontrolleras av 
koncernen, redovisas som immateriella tillgångar när följande krit-
erier är uppfyllda:

• det är tekniskt möjligt att färdigställa tillgången så att den kan 
användas,

• företagets avsikt är att färdigställa tillgången och att använda 
eller sälja den,

• det finns förutsättningar att använda eller sälja tillgången,

• et kan visas hur tillgången genererar troliga framtida ekono-
miska fördelar,

• adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att 
fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja tillgången 
finns tillgängliga.

• de utgifter som är hänförliga till tillgången under dess utveck-
ling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt

Direkt hänförbara utgifter som balanseras som en del av tillgån-
gen, innefattar utgifter för anställda och en skälig andel av indirek-
ta kostnader.

Balanserade utvecklingskostnader redovisas som immateriella 
tillgångar och skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda 
nyttjandeperiod från den tidpunkt då tillgången är färdig att an-
vändas. 

c) Forskning och utveckling

Forsknings- och utvecklingskostnader som inte uppfyller kriterier-
na ovan, kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingskostnader som 
kostnadsförts i tidigare perioder redovisas inte som tillgång i eft-
erföljande period.

1.2.5 Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar innefattar huvudsakligen bygg-
nader, maskiner och andra tekniska anläggningar samt inventari-
er, verktyg och installationer. Alla materiella anläggningstillgångar 
redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. I an-
skaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvär-
vet 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. Redovisat värde för den ersatta delen tas 
bort från balansräkningen. Alla andra former av reparationer och 
underhåll redovisas som kostnader i rapport över totalresultat un-
der den period de uppkommer.

Avskrivningar på andra materiella anläggningstillgångar förutom 
mark, görs linjärt enligt följande:

• Byggnader                   25 år

• Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-25 år

• Inventarier, verktyg och installationer  3-10 år

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje 
rapportperiods slut och justeras vid behov.

En tillgångs redovisade värde skrivs omgående ner till dess åter-
vinningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger dess 
bedömda återvinningsvärde.

Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse 
mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet och redovi-
sas i Övriga rörelseintäkter/Övriga rörelsekostnader – netto i rap-
port över totalresultat.

1.2.6 Finansiella instrument

Koncernens finansiella tillgångar och skulder utgörs av posterna; 
andra långfristiga fordringar, kundfordringar, fordringar hos kon-
cernföretag, övriga kortfristiga fordringar, förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter, derivatinstrument, likvida medel, skulder 
till kreditinstitut (lång- och kortfristiga), övriga långfristiga fordring-
ar, skulder till koncernföretag, leverantörsskulder, övriga skulder 
och upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 

Första redovisningstillfället

Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när kon-
cernen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Köp och 
försäljning av finansiella tillgångar och skulder redovisas på affärs-
dagen, det datum då koncernen förbinder sig att köpa eller sälja 
tillgången.

Finansiella instrument redovisas vid första redovisningstillfället till 
verkligt värde plus, för en tillgång eller finansiell skuld som inte 
redovisas till verkligt värde via resultaträkningen, transaktion-
skostnader som är direkt hänförliga till förvärv eller emission av 
finansiell tillgång eller finansiell skuld, till exempel avgifter och pro-
visioner. Transaktionskostnader för finansiella tillgångar och finan-
siella skulder som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen 
kostnadsförs i rapporten över totalresultat.
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Finansiella tillgångar - Klassificering och värdering 

Koncernen klassificerar och värderar sina finansiella tillgångar 
i kategorin upplupet anskaffningsvärde (skuldinstrument) samt 
verkligt värde via resultaträkningen. Klassificeringen av invester-
ingar i skuldinstrument beror på koncernens affärsmodell för 
hantering av finansiella tillgångar och de avtalsenliga villkoren för 
tillgångarnas kassaflöden.

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde 

Tillgångar som innehas med syftet att inkassera avtalsenliga kas-
saflöden och där dessa kassaflöden endast utgör kapitalbelopp 
och ränta värderas till upplupet anskaffningsvärde. Det redo-
visade värdet av dessa tillgångar justeras med eventuella förvän-
tade kreditförluster som redovisats (se Nedskrivning av finansiella 
tillgångar nedan). Ränteintäkter från dessa finansiella tillgångar 
redovisas med effektivräntemetoden och ingår i finansiella intäk-
ter. Koncernens finansiella tillgångar som värderas till upplupet 
anskaffningsvärde utgörs av posterna; andra långfristiga fordring-
ar, kundfordringar, fordringar hos koncernföretag, övriga kortfris-
tiga fordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, och 
likvida medel.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträknin-
gen

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträknin-
gen är finansiella tillgångar som innehas för handel. Derivat klassi-
ficeras som att de innehas för handel om de inte är identifierade 
som säkringar. 

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträknin-
gen redovisas även i efterföljande perioder till verkligt värde och 
värdeförändringen redovisas i rapporten över totalresultat. Kon-
cernen har finansiella tillgångar i form av valutaderivat och uppfyl-
ler inte kriterierna för att tillämpa säkringsredovisning.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträknin-
gen klassificeras som kortfristiga tillgångar om de förfaller inom 
12 månader från balansdagen. Om dessa förfaller senare än 12 
månader från balansdagen klassificeras dessa som långfristiga 
fordringar.

Finansiella skulder - Klassificering och värdering

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträknin-
gen 

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträknin-
gen är finansiella skulder som innehas för handel. Derivat klassi-
ficeras som att de innehas för handel om de inte är identifierade 
som säkringar. Koncernen har finansiella skulder i form av valuta-
derivat och uppfyller inte kriterierna för att tillämpa säkringsredo-
visning. 

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträknin-
gen redovisas även i efterföljande perioder till verkligt värde och 
värdeförändringen redovisas i rapporten över totalresultat. 

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträknin-
gen klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom 
12 månader från balansdagen. Om dessa förfaller senare än 12 
månader från balansdagen klassificeras dessa som långfristiga 
skulder.

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde

Koncernens finansiella skulder värderas efter det första redo-
visningstillfället till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning 
av effektivräntemetoden. Resterande finansiella skulder består av 
skulder till kreditinstitut (lång- och kortfristiga), övriga långfristiga 
fordringar, skulder till koncernföretag, leverantörsskulder, övriga 
skulder och upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Bortbokning av finansiella tillgångar och finansiella skulder

Finansiella tillgångar tas bort från rapporten över finansiell ställn-
ing 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 rapporten över finansiell ställning 
när förpliktelsen i avtalet har fullgjorts eller på annat sätt utsläckts. 
Då villkoren för en finansiell skuld omförhandlas, och inte bokas 
bort från balansräkningen, redovisas en vinst eller förlust i rapport 
över totalresultat vinsten eller förlusten beräknas som skillnaden 
mellan de ursprungliga avtalsenliga kassaflödena och de modifi-
erade kassaflödena diskonterade till den ursprungliga effektiva 
räntan.

Kvittning av finansiella instrument

Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett 
nettobelopp i balansräkningen, endast när det finns en legal rätt 
att kvitta de redovisade beloppen och en avsikt att reglera dem 
med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och 
reglera skulden. Den legala rättigheten får inte vara beroende av 
framtida händelser och den måste vara rättsligt bindande för före-
taget och motparten både i den normala affärsverksamheten och 
i fall av betalningsinställelse, insolvens eller konkurs. 

Nedskrivning av finansiella tillgångar

Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde

Koncernen bedömer de framtida förväntade kreditförluster som är 
kopplade till tillgångar redovisade till upplupet anskaffningsvärde. 
Koncernen redovisar en kreditförlustreserv för sådana förväntade 
kreditförluster vid varje rapporteringsdatum. För kundfordringar 
och avtalstillgångar tillämpar koncernen den förenklade ansatsen 
för kreditreservering, det vill säga, reserven kommer att motsvara 
den förväntade förlusten över hela kundfordrings livslängd.
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För att mäta de förväntade kreditförlusterna har kundfordringar 
grupperats baserat på fördelade kreditriskegenskaper och förfall-
na dagar. Koncernen använder sig utav framåtblickande variabler 
för förväntade kreditförluster. Förväntade kreditförluster redovi-
sas i koncernens rapport över totalresultat i posten övriga rörelse-
kostnader.

1.2.7 Kundfordringar

Kundfordringar är finansiella instrument som består av belopp 
som ska betalas av kunder för sålda tjänster i den löpande verk-
samheten. Om betalning förväntas inom ett år eller tidigare, klas-
sificeras de som omsättningstillgångar. Om inte, redovisas de som 
anläggningstillgångar. 

Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och dä-
refter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effek-
tivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värde-
minskning.

1.2.8 Likvida medel

I likvida medel ingår, i såväl balansräkningen som i rapporten över 
kassaflöden, kassa och banktillgodohavanden.

1.2.9 Aktiekapital

Stamaktier klassificeras som eget kapital.

1.2.10 Leverantörsskulder 

Leverantörsskulder är finansiella instrument och avser förplik-
telser 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 effek-
tivräntemetoden.

1.2.11 Upplåning

Upplåning (skulder till kreditinstitut) redovisas inledningsvis till 
verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning redo-
visas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skill-
nad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) 
och återbetalningsbeloppet redovisas i koncernens rapport över 
totalresultat fördelat över låneperioden, med tillämpning av effek-
tivräntemetoden. Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder 
om inte koncernen har en ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning 
av skulden i åtminstone 12 månader efter rapportperiodens slut.

1.2.12 Varulager

Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och net-
toförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med använd-
ning av först in, först ut-metoden (FIFU). Anskaffningsvärdet för 
färdiga varor och pågående arbeten består av råmaterial, direkt 

lön, andra direkta kostnader och hänförbara indirekta tillverkning-
skostnader (baserade på normal tillverkningskapacitet). Låne-
kostnader ingår inte. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade 
försäljningspriset i den löpande verksamheten, med avdrag för 
tillämpliga rörliga försäljningskostnader.

1.2.13 Aktuell och uppskjuten inkomstskatt

Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. 
Skatt redovisas i resultatet, utom när skatten avser poster som re-
dovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall 
redovisas även skatten i övrigt totalresultat respektive eget kapital.

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler 
som på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade i de 
länder där moderbolaget och dess dotterföretag är verksamma 
och genererar skattepliktiga intäkter. Ledningen utvärderar re-
gelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende 
situationer där tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning. Den 
gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för belopp som troligen 
ska betalas till skattemyndigheten.

Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som 
uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och 
skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen. 
Uppskjuten skatteskuld redovisas emellertid inte om den uppstår 
till följd av första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skatt re-
dovisas heller inte om den uppstår till följd av en transaktion som 
utgör den första redovisningen av en tillgång eller skuld som inte 
är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen, 
varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat. Uppsk-
juten inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser (och 
–lagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som 
förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran real-
iseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är 
troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas till-
gängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas.

Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det finns en 
legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder 
och när de uppskjutna skattefordringarna och skatteskulderna 
hänför sig till skatter debiterade av en och samma skattemyn-
dighet och avser antingen samma skattesubjekt eller olika skatte-
subjekt, där det finns en avsikt att reglera saldona genom netto-
betalningar.
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1.2.14 Ersättningar till anställda 

Kortfristiga ersättningar till anställda

Skulder för löner och ersättningar, inklusive icke-monetära 
förmåner och betald frånvaro, som förväntas bli reglerade inom 
12 månader efter räkenskapsårets slut, redovisas som kortfristi-
ga skulder till det odiskonterade belopp som förväntas bli betalt 
när skulderna regleras. Kostnaden redovisas i takt med att tjän-
sterna utförs av de anställda. Skulden redovisas som förpliktelse 
avseende ersättningar till anställda i koncernens balansräkning.

Pensionsförpliktelser

Koncernen har både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pen-
sionsplaner i enlighet med ITP planen. En avgiftsbestämd pen-
sionsplan är en pensionsplan enligt vilken företaget betalar fasta 
avgifter till en separat juridisk enhet. Koncernen har inte några 
rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgift-
er 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. 
Avgifterna redovisas som personalkostnader när de förfaller till 
betalning.

Pensionsåtaganden för svenska tjänstemän som är tryggade ge-
nom försäkring i Alecta redovisas som en avgiftsbestämd plan. 
Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 
10 Redovisning av pensionsplanen ITP 2 som finansieras genom 
försäkring i Alecta, är detta en förmånsbestämd plan som omfat-
tar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 2020 har koncernen 
inte haft tillgång till information för att kunna redovisa sin propor-
tionella andel av planens förpliktelser, förvaltningstillgångar och 
kostnader vilket medfört att planen inte varit möjlig att redovisa 
som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen ITP 2 som tryggas 
genom försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd 
plan. Premien för den förmånsbestämda ålders- och familjepen-
sionen är individuellt beräknad och är bland annat beroende av 
lön, tidigare intjänad pension och förväntad återstående tjänst-
göringstid. 

Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på 
Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade 
enligt Alectas försäkringstekniska metoder och antaganden, vil-
ka inte överensstämmer med IAS 19.  Den kollektiva konsolider-
ingsnivån ska normalt tillåtas variera mellan 125 och 155 procent. 
Om Alectas kollektiva konsolideringsnivå understiger 125 procent 
eller överstiger 155 procent ska åtgärder vidtas i syfte att skapa 
förutsättningar för att konsolideringsnivån återgår till normalinter-
vallet. Vid låg konsolidering kan en åtgärd vara att höja det avta-
lade priset för nyteckning och utökning av befintliga förmåner. Vid 
hög konsolidering kan en åtgärd vara att införa premiereduktion-
er. Vid utgången av räkenskapsåret 2020 uppgick Alectas över-
skott i form av den kollektiva konsolideringsnivån preliminärt till 
148 procent (2019; 148 procent).

1.2.15 Avsättningar

Avsättningar för rättsliga anspråk, garantier och återställandeåt-
gärder redovisas när koncernen har en legal eller informell förplik-
telse till följd av tidigare händelser, det är sannolikt att ett utflöde 
av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet och be-
loppet har beräknats på ett tillförlitligt sätt. Inga avsättningar görs 
för framtida rörelseförluster.

Om det finns ett antal liknande åtaganden, bedöms sannolikheten 
för att det kommer att krävas ett utflöde av resurser vid regleringen 
sammantaget för hela denna grupp av åtaganden. En avsättning 
redovisas även om sannolikheten för ett utflöde avseende en spe-
ciell post i denna grupp av åtaganden är ringa.

Avsättningarna värderas till nuvärdet av det belopp som förväntas 
krävas för att reglera förpliktelsen. Härvid används en diskonter-
ingsränta före skatt som återspeglar en aktuell marknadsbedömn-
ing av det tidsberoende värdet av pengar och de risker som är 
förknippade med avsättningen. Den ökning av avsättningen som 
beror på att tid förflyter redovisas som räntekostnad.

1.2.16 Intäktsredovisning

Intäkter värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller 
kommer att erhållas, och motsvarar de belopp som erhålls för 
sålda varor och tjänster efter avdrag för rabatter och mervärd-
esskatt. Koncernen redovisar en intäkt när kontrollen av en vara 
eller tjänst övergår till kund och särskilda kriterier har uppfyllts för 
var och en av koncernens verksamheter såsom beskrivs nedan. 
Koncernen grundar sina bedömningar av returer på historiska ut-
fall och beaktar då typ av kund, typ av transaktion och speciella 
omständigheter i varje enskilt fall. Koncernen tillämpar betalnings-
villkoret 30 dagar netto som standard för samtliga kundfakturor. 
45-60 dagar netto tillämpas undantagsvis för specifika kunder. 

(a) Försäljning av varor

Koncernen tillverkar och säljer API (Active Pharmaceutical Ingredi-
ents). Försäljning av varor intäktsredovisas när ett koncernföretag 
har levererat produkter till ett grossistföretag, grossistföretaget 
efter eget gottfinnande kan välja säljkanal och pris för produkten 
och det inte finns någon ej uppfylld förpliktelse som skulle kunna 
påverka grossistföretagets godkännande av produkterna. Vissa 
grossistkunder har rätt att returnera varor som inte accepteras 
av deras kunder. Intäkterna justeras för värdet på förväntade re-
turer. Leverans anses inte ha skett förrän produkterna har sänts 
till angiven plats, riskerna för inkurans och förlust har överförts 
till grossistföretaget och endera att grossistföretaget har godkänt 
produkterna i enlighet med försäljningsavtalet, villkoren för god-
kännande har löpt ut eller koncernen har objektiva bevis för att 
alla kriterier för godkännande har uppfyllts. 
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(b) Försäljning av tjänster

Intäkter från utvecklingstjänster redovisas över tid i takt med att 
koncernen uppfyller dess prestationsåtagande, mätning av intäk-
ter görs baserat på utvecklingsprojektens färdigställandegrad och 
på nedlagda kostnader.

(c) Royaltyintäkter

Intäktsredovisning vid royaltyförsäljning sker när den underliggan-
de transaktionen som ger rätt till ersättning skett.

Den del av royaltyintäkterna som avser överenskommelsens årli-
ga minimibelopp redovisas vid tidpunkten för uppfyllandet av 
koncernens prestationsåtagande, vid undertecknandet av avtal-
et. Resterande del av royalty intäkterna redovisas först vid mot-
partens uppfyllande av i avtalets överenskomna prestationsåta-
ganden och då royalty tillfaller koncernen.

1.2.17 Ränteintäkter

Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektivränte-
metoden.

1.2.18 Leasingavtal

Leasingavtal. Samtliga leasingavtal redovisas som en nyttjanderätt-
stillgång och motsvarande leasingskuld det datum som den leas-
ade tillgången finns tillgänglig för användning av koncernen. Leas-
ingbetalningar fördelas mellan amortering av skulden och ränta. 
Räntan redovisas i resultaträkningen över leasingperioden på ett 
sätt som medför en fast räntesats för den under respektive period 
redovisade leasingskulden.

Värderingsgrund

Tillgångar och skulder som uppkommer från leasingavtal redovi-
sas initial till nuvärde. Leasingskulderna inkluderar nuvärdet av 
följande leasingbetalningar:

• fasta avgifter (inklusive till sin substans fasta avgifter), efter 
avdrag för eventuella förmåner i samband med tecknandet 
av leasingavtalet som ska erhållas

• variabla leasingavgifter som beror på ett index eller ett pris, 
initialt värderade med hjälp av index eller pris vid inlednings-
datumet

• lösenpriset för en option att köpa om koncernen är rimligt 
säker på att utnyttja en sådan möjlighet

Leasingbetalningar som kommer att göras för rimligtvis säkra 
förlängningsoptioner ingår också i värderingen av skulden.

Leasingavtalen kan innehålla både leasing- och icke-leasing-
komponenter. Koncernen har valt att inte separera leasing- och 
icke-leasingkomponenter och i stället redovisar dessa som en 
enda leasingkomponent.

Leasingbetalningarna diskonteras med leasingavtalets marginella 

låneränta då den implicita räntan inte bedöms kunna fastställas 
enkelt. Den marginella låneräntan är räntan som den enskilda lea-
setagaren skulle få betala för att låna de nödvändiga medlen för 
att köpa en tillgång av liknande värde som nyttjanderätten i en 
liknande ekonomisk miljö med liknande villkor och säkerheter.

Koncernen är exponerad för eventuella framtida ökningar av rörli-
ga leasingbetalningar baserade på ett index eller en ränta, som 
inte ingår i leasingskulden förrän de träder i kraft. När justeringar 
av leasingbetalningar baserade på ett index eller en ränta träder 
i kraft omvärderas leasingskulden och justeras mot nyttjanderät-
ten.

Tillgångarna med nyttjanderätt värderas till anskaffningsvärde och 
inkluderar följande:

• det belopp leasingskulden ursprungligen värderats till

• leasingavgifter som betalats vid eller före inledningsdatumet, 
efter avdrag för eventuella förmåner som mottagits i sam-
band med teckningen av leasingavtalet

Nyttjanderätter skrivs vanligen av linjärt över det kortare av 
nyttjandeperioden och leasingperioden. Om koncernen är rimligt 
säker på att utnyttja en köpoption skrivs nyttjanderätten av över 
den underliggande tillgångens nyttjandeperiod.

Villkoren förhandlas separat för varje avtal och innehåller ett stort 
antal olika avtalsvillkor. Leasingavtalen innehåller inga särskilda 
villkor eller restriktioner förutom att leasinggivaren bibehåller rät-
tigheterna till pantsatta leasade tillgångar. De leasade tillgångarna 
får inte användas som säkerhet för lån.

Leasar av lågt värde och korta kontrakt

Betalningar för korta kontrakt avseende exempelvis hyra av lift, 
leasade företagsbilar och vissa typer av gasflaskor och samtliga 
leasingavtal av mindre värde kostnadsförs linjärt i resultaträknin-
gen. Korta kontrakt är avtal med en leasingtid på 12 månader eller 
mindre. Avtal av mindre värde inkluderar hyra av gasflaskor och 
gasbehållare.

Optioner att förlänga och säga upp avtal 

Optioner att förlänga och säga upp avtal finns inkluderade i ett 
antal av koncernens leasingavtal gällande lokaler, truckar och 
bilar. Villkoren används för att maximera flexibiliteten i hanterin-
gen av tillgångarna som används i koncernens verksamhet. Den 
övervägande delen av optionerna som ger möjlighet att förlänga 
och säga upp avtal kan endast utnyttjas av koncernen och inte av 
leasinggivarna.
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1.2.19 Utdelningar

Utdelning till Moderbolagets aktieägare redovisas som skuld i 
koncernens finansiella rapporter i den period då utdelningen god-
känns av Moderbolagets aktieägare.

1.3 Finansiell riskhantering

1.3.1 Finansiella riskfaktorer

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika fi-
nansiella risker relaterade till kundfordringar, leverantörsskulder, 
lån och derivatinstrument: marknadsrisk (omfattande främst rän-
terisk och valutarisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens 
fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna 
och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter 
på koncernens finansiella resultat. Koncernen strävar efter att 
erhålla god avkastning och betryggande säkerhet för finansiering 
samt så låga kostnader som möjligt för upplåning och skuldför-
valtning. Målsättningen för betalningsströmmar ska vara att elim-
inera onödig kapitalbindning samt att utforma betalningsrutiner 
för optimala betalningsströmmar. Koncernens finansverksamhet 
ska bedrivas så att den medverkar till att säkerställa koncernens 
betalningsförmåga på kort och lång sikt samt att en god intern 
kontroll kan säkerställas 

Den Riskhanteringen sköts inom de ramar som styrelsen beslutar. 
Den Specifika områden, såsom ränterisk, kreditrisk, användning av 
derivatinstrument och finansiella instrument som inte är derivat 
samt placering av överlikviditet handhas av Chief Financial Officer.

(a) Marknadsrisk

Valutarisk

Koncernen verkar internationellt och utsätts för valutarisker 
som uppstår från olika valutaexponeringar. Valutarisker uppstår 
när framtida affärstransaktioner eller redovisade tillgångar eller 
skulder uttrycks i en valuta som inte är enhetens funktionella valu-
ta. I koncernen uppkommer valutarisk främst avseende inköp och 
försäljning i valutorna EURO och USD. 

Om den svenska kronan hade försvagats/förstärkts med 10% 
i förhållande till USD med alla andra variabler konstanta, skulle 
den omräknade vinsten efter skatt per den 31 december 2020 
ha varit 514 tkr (801 tkr) lägre/(högre), till största delen som en 
följd av vinster/förluster vid omräkning av kundfordringar, lever-
antörsskulder och likvida medel. Om den svenska kronan hade 
försvagats/förstärkts med 10% i förhållande till EUR med alla an-
dra variabler konstanta, skulle den omräknade vinsten efter skatt 
per den 31 december 2020 ha varit 1 898 tkr (438 tkr) högre/
(lägre), till största delen som en följd av vinster/förluster vid om-
räkning av kundfordringar, leverantörsskulder och likvida medel. 
Om den svenska kronan hade försvagats/förstärkts med 10% 
i förhållande till GBP med alla andra variabler konstanta, skulle 
den omräknade vinsten efter skatt per den 31 december 2020 
ha varit 19 tkr (-0 tkr) lägre/(högre), till största delen som en följd 
av vinster/förluster vid omräkning av leverantörsskulder. Om den 

svenska kronan hade försvagats/förstärkts med 10% i förhållande 
till DKK med alla andra variabler konstanta, skulle den omräknade 
vinsten efter skatt per den 31 december 2020 ha varit 13 tkr (-0 
tkr) lägre/(högre), till största delen som en följd av vinster/förluster 
vid omräkning av leverantörsskulder.

Ränterisk

Koncernens ränterisk uppstår genom lång- och kortfristig up-
plåning. Skulder till kreditinstitut utgör ett banklån som utgår med 
rörlig ränta och utsätter koncernen för ränterisk avseende kassa-
flöde vilken delvis neutraliseras av kassamedel med rörlig ränta. 
Banklånet förfaller fram till juni 2040 och löper med en rörlig ränta 
om 2,25% per år. 

För ytterligare information kring koncernens upplåning se not 20.

Koncernens upplåning är endast i svenska kronor.

Om räntorna på upplåning i svenska kronor per den 31 decem-
ber 2020 varit 1 procentenhet högre/lägre med alla andra vari-
abler konstanta, hade den beräknade vinsten efter skatt för 
räkenskapsåret varit 110 tkr lägre/högre (2019: 66 tkr lägre/
högre), huvudsakligen som en effekt av högre/lägre räntekostnad-
er för upplåning med rörlig ränta.

(b) Kreditrisk

Kreditrisk hanteras på koncernnivå, med undantag för kreditrisk 
avseende utestående kundfordringar där analys görs av respek-
tive koncernföretag. Kreditrisk uppstår genom likvida medel och 
tillgodohavanden hos banker samt kreditexponeringar gentemot 
kunder. Koncernen har ett fåtal stora kunder och utsätts därför 
för en hög koncentration av kreditrisker. Detta hanteras genom 
en individuell kreditbedömning av varje enskild kund baserad på 
tillgänglig information samt tidigare erfarenheter.

(c) Likviditetsrisk

Kassaflödesprognoser upprättas av koncernens rörelsedrivande 
företag och aggregeras på koncernnivå. På koncernnivå följs noga 
rullande prognoser för koncernens likviditetsreserv för att säker-
ställa att koncernen har tillräckligt med kassamedel för att möta 
behovet i den löpande verksamheten.

Överskottslikviditeten är för närvarande inte föremål för placering 
på något särskilt räntebärande konto eller annat penningmark-
nadsinstrument.

Nedanstående tabell analyserar koncernens finansiella skulder 
uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår fram till den 
avtalsenliga förfallodagen. De belopp som anges i tabellen är de 
avtalsenliga, odiskonterade kassaflödena. Framtida kassaflöden 
avseende räntor har beräknats med utgångspunkt från den ränta 
som gällde per balansdagen.
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Per 31 december 2020

Mindre än  
3 månader

Mellan 3 
månader 
och 1 år

Mellan 1 
och 2 år

Mellan 3 
och 4 år

Mer än 
5 år

Summa 
avtalsenliga 
kassaflöden

Redovisat 
värde

Finansiella skulder (exklusive 
derivat)
Långfristiga skulder till 
kreditinstitut              540             1 611            2 124         2 124      22 539 28 938          28 938 

Leasingskulder              731             1 123            2 597            345  - 4 796 4 796    
Kortfristiga skulder till 
kreditinstitut              375          10 711  -  -  - 11 086          11 086 

Leverantörsskulder         12 365  -  -  -  - 12 365          12 365 

Övriga kortfristiga skulder         6 359  -  -  -  - 6 359 6 359
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter              8 603             4 505  -  - 13  108 13 108

Summa 28 973 17 951 4 721 2 469 22 539 76 652 76 652

1.3.2(b) Hantering av kapital

Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga kon-
cernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den kan 
fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och nytta för 
andra intressenter och att upprätthålla en optimal kapitalstruk-
tur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere.

För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen, kan kon-
cernen förändra den utdelning som betalas till aktieägarna, 
återbetala kapital till aktieägarna, utfärda nya aktier eller sälja 
tillgångar för att minska skulderna.

Koncernen bedömer sitt kapital på basis av skuldsättningsgra-
den. Detta nyckeltal beräknas som nettoskuld dividerad med 
totalt kapital. Nettoskuld beräknas som total upplåning (om-
fattande posterna långfristiga skulder till kreditinstitut, övri-
ga långfristiga skulder, skulder till koncernföretag, kortfristiga 

skulder till kreditinstitut, leverantörsskulder, övriga kortfristiga 
skulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter i kon-
cernens balansräkning) med avdrag för likvida medel. Totalt ka-
pital beräknas som Eget kapital i koncernens balansräkning plus 
nettoskulden.

Per 31 december 2019 Mindre än  
3 månader

Mellan 3 
månader 

och 1 år

Mellan 1 
och 2 år

Mellan 3 
och 4 år

Mer än 5 
år

Summa 
avtalsenliga 
kassaflöden

Redovisat 
värde

Finansiella skulder (exklusive 
derivat)
Långfristiga skulder till 
kreditinstitut 89 265 690 668 4 054 5 766 4 750

Leasingskulder 229 640 1 650 1 527 - 4 046 3 856

Skulder till koncernföretag 4 000 12 000 - - - 16 000 16 000
Kortfristiga skulder till 
kreditinstitut 417 - - - - 417 417

Leverantörsskulder 16 974 - - - - 16 974 16 974

Övriga kortfristiga skulder 12 290 - - - - 12 290 12 290
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 5 620 6 980 7 148 - - 19 748 19 748

Summa 39 619 19 885 9 488 2 195 4 054 75 241 74 035
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1.4 Viktiga uppskattningar och bedömningar för redo-
visningsändamål 

Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De 
uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av des-
sa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga 
resultatet. För uppskattningar och bedömningar avseende good-
will och kundrelationer se avsnitt avseende goodwill under redo-
visningsprinciper.  Det finns inga uppskattningar och antaganden 
som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redo-
visade värden för tillgångar och skulder under nästkommande 
räkenskapsår.

2 Nettoomsättningens fördelning

Belopp i tkr 2020-12-31 2019-12-31
Total upplåning             71 856 76 694
Avgår: likvida medel - 6 122 -3 294
Nettoskuld        65 734 73 400
Totalt eget kapital           116 121 113 659
Summa kapital           181 855 187 059

Skuldsättningsgrad 0,36 0,39

Skuldsättningsgraden per respektive bokslutstillfälle var som följer

Per intäktsslag 2020 2019
Varor 75 600      70 101
Tjänster 35 780 28 195
Royalty, licenser mm 30 957 29 273
Summa  142 337 127 569
Summa kvarvarande verksamhet  142 337 127 569

Per geografisk marknad 2020 2019
Sverige        23 960 4 114
Europa inom EU exkl Sverige        37 717 34 863 
Övriga marknader        80 660 88 592
Summa  142 337 127 569
Summa kvarvarande verksamhet  142 337 127 569

Per verksamhet 2020 2019
Magle Chemoswed AB     137 849 96 991
Magle Chemoswed Holding AB                 -   29 273
Magle Inc          - 1 305
Adroit Science AB1 4 488 -
Summa  142 337 127 569
Summa kvarvarande verksamhet  142 337 127 569

1Adroit Science intäkter har under 2020 till stor del inkorporerad i Magle Chemoswed AB operativa verksamhet
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3 Ersättning till revisorerna

2020 2019
PwC
– Revisionsuppdraget 625 625
– Övriga tjänster 50 430
Summa 675 1 015
Summa kvarvarande verksamhet 675 1 015

4 Ersättningar till anställda, m.m.

2020 2019
Löner och andra ersättningar                 41 636 37 354
Sociala avgifter                 10 819 12 427
Pensionskostnader – förmånsbestämda 
planer (ITP)                   5 850 6 049

Summa ersättningar till anställda           58 305 55 830

2020 2019

Löner och andra 
ersättningar 

(varav tantiem)

Sociala kost-
nader (varav 

pensionskost-

Löner och andra 
ersättningar 

(varav tantiem)

Sociala kostnad-
er (varav pen-

sionskostnader
Hans Henrik Lidgard, 
styrelseordförande

225
(-)

71
(-)

125
(-)

39
(-)

Sven-Christer Nilsson, 
styrelseledamot

125
(-)

39
(-)

125
(-)

39
(-)

Mats Pettersson, 
styrelseledamot

-
(-)

-
(-)

-
(-)

-
(-)

Hedvig Lidgard Ström1, 
styrelseledamot

403
(-)

168
(42)

813
(-)

353
(-98)

Malin Malmsjö, 
styrelseledamot

100
(-)

31
(-)

100
(-)

31
(-)

Joel Eklund2, 
styrelseledamot

50
(-)

16
(-)

-
(-)

-
(-)

Julia Kamber, 
styrelsesuppleant

100
(-)

31
(-)

100
(-)

31
(-)

Verkställande direktör 1 298
(-)

900
(-)

1 460
(-)

1 014
(-)

Andra ledande befattningshavare3 1 966
(-)

1 113
(511)

1 891
(-)

1 124
(530)

Övriga anställda 38 372
(-)

14 658
(4 847)

34 003
(-)

16 339
(4 965)

Koncernen totalt 37 354
(-)

18 476
(5 850)

38 188
(-)

18 751
(6 049)

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader

1Hedvig Lidgard Ström arbetare operativt i koncernen under 2019 och delar av 2020. 2019 avsåg 100tkr styrelsearvode och 713 tkr lön, 2020 avsåg 100 styrelsear-

vode och 303 tkr lön. Se även not 28. 
2Joel Eklund tillträdde bolagets styrelse i samband med extra stämman i oktober 2020.
3 Andra ledande befattningshavare innefattar Chief Financial Officer, Chief Strategic Officer, Chief Scientific Officer. 

2020 2019

Antal på bal-
ansdagen Varav män Antal på bal-

ansdagen Varav män

Sverige 68 42 71 44
Koncernen totalt 68 42 71 44

Medelantal anställda med geografisk fördelning per land
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Könsfördelning i Koncernen (inkl dotterföretag) för styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare

2020 2019

Antal på balans-
dagen Varav män Antal på balans-

dagen Varav män

Styrelseledamöter 7 4 7 4
Verkställande direktör och övriga ledande 
befattningshavare 3 2 4 3

Koncernen totalt 10 6 11 7

Ersättning till ledande befattningshavare

Ersättning till ledande befattningshavare i bolaget består av fast 
lön och övriga sedvanliga förmåner samt pension. Ingen rörlig 
ersättning förekommer.  

Pensioner

Pensionsåtaganden är förmånsbestämda och avgiftsbestämda. 
Pensionsåldern för den verkställande direktören är 67 år och 
pensionspremien motsvarar ITP planen. Pensionsåtagandena 
för övriga ledande befattningshavare motsvarar ITP planen. 
Pensionsåldern är 67 år för samtliga övriga ledande befattning-
shavare.

Uppsägningsperioder

Mellan företaget och verkställande direktören gäller följande; 
om uppsägning sker från verkställande direktörs sida gäller en 
uppsägningstid om 3 månader. Om uppsägning sker från före-
tagets sida gäller en uppsägningstid om 6 månader. 

Vid uppsägning från andra ledande befattningshavares sida 
gäller en uppsägningstid om 3 månader. Mellan företaget och 
andra ledande befattningshavare gäller vid uppsägning från 
företagets sida en uppsägningstid om 6 månader.  

Teckningsoptioner

Vid extra bolagsstämma i Bolaget den 27 maj 2020 beslutades 
att införa ett teckningsoptionsprogram för vissa ledande befat-
tningshavare. Teckningsoptioner tecknades av verkställande di-
rektör, Justin Pierce (150 000 teckningsoptioner) samt Fredrik 
Andersson (75 000 teckningsoptioner var).

Betalning för tecknade teckningsoptioner erlades kontant i 
samband med teckningen och uppgick till ett pris motsvarande 
teckningsoptionernas marknadsvärde, beräknat enligt Black & 
Scholes-modellen. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt 
att under perioden 1 oktober 2023 – 31 oktober 2023 teckna 
en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 25kr per 
aktie. 

2020 2019
Kursdifferenser - 360 1 738
Fraktintäkter 168
Erhållna statliga bidrag Vinnova                1 423 -
Övrigt                2 851 5 800
Summa 3 914 7 706

5 Övriga rörelseintäkter

2020 2019
Valutakursförluster -2 642
Övrigt - 3 -117
Summa - 3 -2 759

6 Övriga rörelsekostnader
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7 Finansiella intäkter och kostnader 

2020 2019
Räntekostnader - 778 -275
Kursdifferenser - 2 020 -271
Summa finansiella kostnader - 2 798 -546

Ränteintäkter                         146 266
Kursdifferenser                         560 1 207
Summa finansiella intäkter                  706 1 473

8 Valutakursdifferenser- netto

Valutakursdifferenser har redovisats i rapport över totalresultat enligt följande:

2020 2019
Övriga rörelseintäkter (not 5) - 360 1 738
Övriga rörelsekostnader (not 4, 6)                             -   -2 642
Finansiella poster- netto (not 7, 8) -2 092 936
Summa finansiella kostnader - 2 452 32

9 Inkomstskatt

2020 2019
Aktuell skatt
Aktuell skatt på årets resultat -2 085 -1 649
Summa finansiella intäkter -2 085 -1 649

Uppskjuten skatt (not 21) 2020 2019
Uppkomst och återföring av temporära skillnader 1 471 1 333
Summa uppskjuten skatt 1 471 1 333

Summa inkomstskatt -614 -316

Inkomstskatten på koncernens resultat före skatt skiljer sig från det teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid användning av den svenska 
skattesatsen för resultaten i de konsoliderade företagen enligt följande:

Resultat före skatt kvarvarande verksamhet 2019 2018
Inkomstskatt beräknad enligt skattesats i Sverige (21,4 %) -521 -228
Skatteeffekter av:
Ej avdragsgilla kostnader -93 -80
Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat - -8
Inkomstskatt -614 -316

Vägd genomsnittlig skattesats för koncernen var 34% (2019: 165%). Skatt för juridiska personer med beskattningsår är 21,4 procent och för beskat-
tningsår som börjar efter 31 december 2020 sänks skatten till 20,6 procent. 
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10 Väsentliga dotterföretag 

Namn

Registre-
rings- och 

verksamhet-

Huvudsaklig 
verksamhet

Andel stamaktier som 
direktägs av moderbolag-

et (%)

Andel stamaktier
 som ägs av koncernen (%)

2020 2019 2020 2019

Magle Chemoswed AB
Sverige, 
Malmö

(1) 100% 100% 100% 100%

Adroit Science AB Sverige, Lund (2) 100% 100% 100% 100%

Magle Chemoswed ABs (1) verksamhet är forskning, utveckling samt tillverkning inom områdena läkemedelskemi, API, samt läkemedelsteknik.
Adroit Science ABs (2) verksamhet är konsultverksamhet inom materialkaraktisering och fastfasanalys med huvudsaklig inriktning mot läkemedels-
bolag.

11 Materiella anläggningstillgångar

Byggnader 
och mark

Maskiner 
och andra 

tekniska an-

Inventarier, 
verktyg och 

installationer 
Pågående nyan-

läggningar Summa
Räkenskapsåret 2020
Ingående redovisat värde 50 959 45 677 649 789 98 074
Inköp 2 487 1 369 - 6 899 10 755
Om klassificeringar 926 3 267 - -4 193 -
Avyttringar och utrangeringar -2 639 9 481 - - 6 842
Avskrivningar -2 744 -6 332 -649 - -9 725
Nedskrivningar 1 023 -8 193 - - -7 169
Utgående redovisat värde 50 013 45 269                    -   3 495 98 777

Per 31 december 
Anskaffningsvärde 69 832 124 696                 649                  3 495 198 672
Ackumulerade avskrivningar -19 819 -79 427 -649  - -99 895
Redovisat värde 50 013 45 269                    -                    3 495     98 777 

Räkenskapsåret 2019
Ingående redovisat värde 14 277 39 749 761 4 668 59 455
Inköp - 2 133 - 47 366 49 499
Om klassificeringar 38 596 12 649 - -51 245 -
Återläggning - 13 831 - - 13 831
Avskrivningar -890 -6 219 -112 - -7 221
Nedskrivningar -1 024 -16 466 - - -17 490
Utgående redovisat värde 50 959 45 677 649 789 98 074

Per 31 december
Anskaffningsvärde 51 849 51 896 761 789 105 295
Ackumulerade avskrivningar -890 -6 219 -112 - -7 221
Redovisat värde 50 959 45 677 649 789 98 074
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12 Immateriella tillgångar 

Goodwill Kundrela-
tioner

Patent Balanserade utgifter 
utvecklingsarbeten 

Summa

Räkenskapsåret 2020
Ingående redovisat värde      9 498                 2 137          2 649 13 714 27 998
Inköp                  -                 20 1 605 1 625
Om klassificeringar -272 272 -
Avskrivningar  - -228 -157 - -385
Utgående redovisat värde       9 498               1 909        2 240                    15 591        29 238 

Per 31 december 2020
Anskaffningsvärde       9 498               2 375        2 872                    15 591        30 336 
Ackumulerade av- och ned-skrivningar  - -466 -632  - -1 098
Redovisat värde       9 498               1 909        2 240                    15 591        29 238 

Räkenskapsåret 2019
Ingående redovisat värde - - 2 678 9 501 12 179
Inköp 9 498 2 375 134 4 213 16 220
Minskning genom försälj-ning dotterföretag - - - - -
Avyttringar och utrange-ringar - - - - -
Avskrivningar - -238 -163 - -401
Nedskrivningar - - - - -
Utgående redovisat värde 9 498 2 137 2 649 13 714 27 998

Per 31 december 2019
Anskaffningsvärde 9 498 2 375 2 812 13 714 28 399
Ackumulerade av- och ned-skrivningar - -238 -795 - -401
Redovisat värde 9 498 2 137 2 649 13 714 27 998

Under 2020 har avskrivning av patent uppgått till 157 tkr (163 tkr) 
och avskrivning av kundrelationer till 228 tkr (238 tkr) efter analys 
av immateriella tillgångar har inget ytterligare nedskrivningsbe-
hov identifierats. Totalt belopp av utgifter för forskning och ut-
veckling som kostnadsförts under året uppgår till 11 407 tkr (11 
963 tkr). 

Nedskrivningsprövning goodwill och kundrelationer

Rörelseförvärvet av Adroit Science i december 2019 gav upphov 
till goodwill om 9 498 tkr samt kundrelationer om 2 375 tkr. 
Kundrelationer skrivs av under 10 år. Under 2020 har verksam-
heten i Adroit Science integrerats med övrig verksamhet i Magle 
Chemoswed varav återvinningsvärde har fastställts för verksam-
heten som en kassagenererande enhet vilket är på samma nivå 
som rörelsesegment. Nyttjandevärde för goodwill och övriga 
nettotillgångar har fastställts genom diskonterade kassaflöden 
utifrån omsättningstillväxt och kostnadsutveckling baserat på 
budget och prognoser för kommande år. Per årsbokslutet har 

inga nedskrivningsbehov noterats. En känslighetsanalys har 
utförts vilket indikerar att förändring om en procentenhet av 
väsentliga antaganden såsom genomsnittlig tillväxttakt eller 
rörelsemarginal inte medför nedskrivningsbehov utan nyttjan-
devärde överstiger redovisade värden.



Årsrapport Magle Chemoswed 2020

40111111

38

13 Finansiella instrument per kategori

2020-12-31

Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt 

värde via resul-
taträkningen

Finansiella tillgångar 
värderade till upplupet 

anskaffningsvärde
Summa

Finansiella tillgångar i balansräkningen
Andra långfristiga fordringar - 55 55
Kundfordringar - 26 271 26 271
Övriga kortfristiga fordringar - 4 083 4 083
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

- 10 189 10 189

Derivatinstrument - - -
Likvida medel - 6 122 6 122
Summa - 46 720 46 720

2020-12-31 Leasingskulder
Skulder värderade till up-
plupet anskaffningsvärde Summa

Finansiella skulder i balansräkningen
Långfristiga skulder till kreditinstitut - 28 938 28 938
Leasingskulder 4 796 - 4 796
Kortfristiga skulder till kreditinstitut - 11 086 11 086
Skulder till koncernföretag - - -
Leverantörsskulder - 12 365 12 365
Övriga kortfristiga skulder - 14 119 14 119
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

- 5 348 5 348

Summa 4 796 71 856 76 652

2019-12-31

Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt 

värde via resul-
taträkningen

Finansiella tillgångar 
värderade till upplupet 

anskaffningsvärde Summa
Tillgångar i balansräkningen
Andra långfristiga fordringar - 3 277 3 277
Kundfordringar - 18 424 18 424
Fordringar hos koncernföretag - - -
Övriga kortfristiga fordringar - 8 832 8 832
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

- 19 677 19 677

Derivatinstrument - - -
Likvida medel - 3 294 3 294
Summa - 53 504 53 504
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2019-12-31 Leasingskulder
Skulder värderade till up-
plupet anskaffningsvärde Summa

Skulder i balansräkningen
Långfristiga skulder till kreditinstitut - 4 750 4 750
Övriga långfristiga skulder 3 857 - 3 857
Kortfristiga skulder till kreditinstitut - 10 365 10 365
Skulder till koncernföretag - 16 000 16 000
Leverantörsskulder - 17 190 17 190
Övriga skulder - 14 161 14 161
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

- 14 228 14 228

Summa 3 857 76 694 80 551

14 Kundfordringar

Det verkliga värdet på kundfordringarna motsvarar dess redo-
visade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig.

Per den 31 december 2020 uppgick fullgoda kundfordringar till 
16 539 tkr (2019-12-31: 14 239 tkr) för koncernen. 

Per den 31 december 2020 var kundfordringar uppgående till  

9 732 tkr (2019-12-31: 4 185 tkr) förfallna men utan att något 
nedskrivningsbehov ansågs föreligga för koncernen. De förfall-
na fordringarna avser ett antal kunder vilka tidigare inte haft 
några betalningssvårigheter. 

Åldersanalysen av dessa kundfordringar framgår nedan:

2020-12-31 2019-12-31
Kundfordringar            26 271 18 424
Reservering för osäkra fordringar - -
Kundfordringar- netto        26 271 18 424

2020-12-31 2019-12-31
1-30 dagar               4 632 4 054
31-60               1 820 115
> 61 dagar               3 280 16
Summa förfallna kundfordringar          9 732 4 185

Redovisade belopp, per valuta, för Koncernens kundfordringar 
och andra fordringar är följande:

2020-12-31 2019-12-31
SEK               9 678 2 432
EUR               12 673 4 219
USD            3 746 11 466
GBP                  174 -
DKK - 307
Summa        26 271 18 424
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I övriga kategorier inom kundfordringar och övriga kortfristiga 
fordringar ingår inte några tillgångar för vilka nedskrivningsbe-
hov föreligger. Den maximala exponeringen för kreditrisk per 
balansdagen är det redovisade värdet för varje kategori ford-

ringar som nämns ovan. Koncernen har ingen pant som säker-
het.

15 Varulager

2020-12-31 2019-12-31
Råvaror och förnödenheter               8 920 5 597
Varor under tillverkning               1 073 9 791
Färdiga varor och handelsvaror               8 354 11 855
Totalt        18 348 27 243

Den utgift för varulagret som kostnadsförts ingår i posten Rå-
varor och förnödenheter och uppgår till 27 621 tkr (2019: 41 
306 tkr).

16 Övriga kortfristiga fordringar

2020-12-31 2019-12-31
Momsfordran                  938 905
Avtalstillgångar               3 128 6 864
Övrigt                    17 1 068
Totalt          4 083 8 837

17 Tillgångar hänförliga till avtal med kunder

2020-12-31 2019-12-31
Långfristiga avtalstillgångar - -
Kortfristiga avtalstillgångar               3 128 6 864
Förlustreserv - -
Totalt          3 128 6 864

18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

För mer information se avsnitt 1.2.15 c) under redovisning-
sprinciper

2020-12-31 2019-12-31
Förutbetalda hyror                  226 218
Upplupna royaltyintäkter               5 756 11 836
Övriga poster               4 207 7 623
Totalt        10 189 19 677

19 Likvida medel

2020-12-31 2019-12-31
Banktillgodohavanden 6 122 3 294
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20 Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital

Antal aktier Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital
Per 31 december 2019 500 50 98 927
Fondemission - 450 14 875
Splitt av aktie 10 000 000
Per 31 december 2020 10 000 000 500 113 802

Aktiekapitalet består per den 31 december 2020 av 10 000 000 
stamaktier med kvotvärdet 0,05 kr. I mars 2020 gjorde kon-

cernen en aktie splitt pga att en listning på First North, Nasdaq 
skulle genomföras i juni 2020.

21 Långfristiga skulder

2020-12-31 2019-12-31
Skulder till kreditinstitut (banklån)                28 938 4 750
Leasingskulder                  3 159      3 057
Uppskjutna skatteskulder                  2 087                  4 992
Totalt          34 183               12 799

För mer information se not 22 Upplåning, not 23 Uppskjutna 
skatteskulder samt not 27 Leasingskulder.

22 Upplåning

2020-12-31 2019-12-31
Långfristig
Skulder till kreditinstitut (banklån)                28 938 4 750
Summa          28 938 4 750

Kortfristig
Skulder till kreditinstitut (checkkredit)                11 086 417
Summa upplåning          11 086 5 167

Skulder till kreditinstitut

Banklånet förfaller fram till juni 2040 och löper med en rörlig 
ränta om 2,25% per år. Koncernens upplåning är endast i 
svenska kronor.

I summa upplåning ingår banklån och annan upplåning mot 
säkerhet på 15 000 tkr (2019-12-31: 15 000 tkr). Se not 29.

Koncernens upplåning är till rörlig ränta varför det finns en ex-
ponering, avseende upplåning, för förändringar i ränta. 

Redovisat värde Verkligt värde

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Skulder till kreditinstitut 40 024 5 167 40 024 5 167

Verkligt värde på upplåning bedöms motsvaras av redovisat 
värde per 31 december 2020 då lånet löper med rörlig rän-
ta samt att lånet är nyligen upptaget varvid kreditrisken inte 
bedömts ha förändrats. 
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Checkräkningskredit: 

Koncernen har en beviljad checkräkningskredit i uppgående till 
15 000 tkr (2019-12-31: 15 000 tkr).  Av beviljad checkräkning-
skredit har 11 086 tkr utnyttjats per den 31 december 2020 

(2019-12-31: 9949tkr). Checkräkningskrediten löper med en 
kontraktsränta om 0,5% + en kapitalränta om 1,72% per år, som 
under 2020 uppgått till i genomsnitt 0,5% (2019-12-31 0,5%). 
Checkräkningskrediten löper på 1 år med automatisk förlängn-
ing. Koncernen har följande ej utnyttjade kreditfaciliteter:

2020-12-31 2019-12-31
Rörlig ränta:
– löper ut inom 1 år 11 086 9 949
– löper ut efter mer än 1 år 3 914 5 051

23 Uppskjuten skatt

Uppskjutna skattefordringar och -skulder fördelas enligt föl-
jande:

2020-12-31 2019-12-31
Uppskjutna skattefordringar:
– uppskjutna skattefordringar som ska utnyttjas efter mer än 12 
månader

- -

– uppskjutna skattefordringar som ska utnyttjas inom 12 månader 2 1 437

Uppskjutna skatteskulder:

2 1 437

– uppskjutna skatteskulder som ska betalas efter mer än 12 
månader

-2 087 -4 992

Uppskjutna skatteskulder (netto) -2 085 -3 555

Bruttoförändringen avseende uppskjutna skatter är enligt föl-
jande:

2020-12-31 2019-12-31
Ingående balans -3 555 -4 938
Redovisning i resultatet (not 9) 1 471 -316
Uppskjuten skatt relaterad till avtalstillgång        -1 1 699

Utgående balans -2 085 -3 555

Förändring i uppskjutna skattefordringar och -skulder under 
året, utan hänsyn tagen till kvittningar som gjorts inom samma 

skatterättsliga jurisdiktion, framgår nedan:

Uppskjutna skatteskulder
Ackumulerade 

överavskrivningar Övrigt Summa
Per 31 december 2019 -2 087 -2 905 -4 992

Redovisat i resultatet 2 905 2 905
Per 31 december 2020 2 087 - 2 087

Uppskjutna skatteskulder Underskottsavdrag Internvinst lager Övrigt Summa
Per 31 december 2019 - - 1 437 1 437

Redovisat i resultatet - - -1 435 -1 435
Per 31 december 2019 - - 2 2

Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga un-
derskottsavdrag eller andra avdrag i den utsträckning som det 
är sannolikt att de kan tillgodogöras genom framtida beskat-
tningsbara vinster. Koncernen redovisade uppskjutna skat-

tefordringar uppgående till -tkr (2019-12-31: - tkr), avseende 
förluster uppgående till - tkr (2019-12-31: - tkr), som kan ut-
nyttjas mot framtida beskattningsbar vinst. Underskottsavdrag 
uppgår till 0 tkr per 2020-12-31 (2019-12-31: 0 tkr).
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24 Övriga kortfristiga skulder

2020-12-31 2019-12-31
Personalens källskatt och sociala avgifter                1 815 2050
Momsskuld                     49 291
Övriga poster                4 495 12 620
Totalt          6 359 14 961

25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2020-12-31 2019-12-31
Upplupna semesterlöner                5 905 7 503
Upplupna sociala avgifter                1 855 1 210
Övriga poster                5 348 5 515
Totalt        13 108 14 228

26 Leasingavtal

Totalt kassaflöde av leasing 2020-12-31 2019-12-31
Leasingavtal -2 100 -386
Totalt -2 100 -386

Avskrivningar på nyttjanderätter 2020 2019
Fastigheter -675 -1 627
Utrustning -490 -309
Fordon -65 -46
Summa -1 230 -1 981

Räntekostnader (ingår i finansiella kostnader)    -102               -93

Resultateffekt av nedskrivning                         31                25
Leasing av lågt värde och korta kontrakt     -403                      -371

Tillgångar med nyttjanderätt1 2020 2019
Fastigheter 1 618 -
Utrustning 3 594 3 978
Fordon 39 38
Summa 5 251 4 016

1Tillkommande nyttjanderätter under 2020 uppgick till 2 941 tkr (4 024tkr)

Leasingskulder2 2020 2019
Kortfristiga 1 494 800
Långfristiga 3 302 3 057
Summa 4 796 3 858

2Minskning av leasingskulder till följd av nedskrivning uppgick till 4 76 tkr (3 633 tkr). 

Redovisade belopp i balansräkningen

Redovisade belopp i resultaträkningen
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2020-12-31 2019-12-31
Företagsinteckningar 15 000 15 000
Totalt 15 000 15 000

27 Ställda säkerheter

44

Närstående part Service 2020 2019
Crowberry Group AB (Hedvig Lidgard, styrelseledamot) Konsult 630 0

28 Transaktioner med närstående

Magle AB äger 75 % av moderbolagets aktier och har bestäm-
mande inflytande över koncernen. Närstående parter är samt-
liga dotterföretag inom Maria Magle Holding AB koncernen 
samt ledande befattningshavare i koncernen och deras 
närstående. Se not 4.

Tjänster köps och säljs till närstående på normala kommersiel-
la villkor på affärsmässig grund och följer gällande internpris-
policy. För transaktioner inom koncernens dotterbolag, se not 
18 under Moderbolagets noter.

I övrigt har inga transaktioner skett med närstående parter.

29 Förändringar i skulder som tillhör finansieringsverksamheten

2020-01-01

Kassa
inflöde

 3 månader 
och 1 år

 Kassa
utflöde

 1 och 2 år

Inte kassa-
flödespåver-

kande poster Övrigt 2020-12-31

Skulder till kreditinstitut               15 115 26 034 -1 125 - - 40 024

Leasingskulder               3 858  -        -2 100 - 3 039 4 796

Summa 18 972 26 034 -3 225 - 3 039 44 820

2019-01-01

Kassa
inflöde

 3 månader 
och 1 år

 Kassa
utflöde

 1 och 2 år

Inte kassa-
flödespåver-

kande poster Övrigt 2019-12-31

Skulder till kreditinstitut 2 083 15 000 -1 968 - - 15 115

Leasingskulder 5 526 - -386 -1 282  3 858

Summa 7 609 15 000 -2 354 -1 282 - 18 972



Årsrapport Magle Chemoswed 2020

47111111

45

30 Rörelseförvärv 2019

Köpeskilling:

Likvida medel 14 670 

Summa köpeskilling 14 670

Likvida medel 2 937

Kundfordringar 1 516

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                                          840

Leverantörsskulder  -173

Övriga kortfristiga skulder               -2 177

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -146

Goodwill 9 498

Kundrelationer 2 375

Förvärvade nettotillgångar 14 670

Sammanfattning av förvärv          

Den 16 december 2019 förvärvade Magle Chemoswed Hold-
ing AB 100% av Adroit Science AB, en konsultverksamhet inom 
materialkaraktisering och fastfasanalys med huvudsaklig inrik-

tning mot läkemedelsbolag. Förvärvet har stärkt koncernens 
erbjudande inom analytisk kemi och öppnar möjligheter att 
expandera i nya områden. Uppgift om köpeskilling, förvärvade 
nettotillgångar och goodwill framgår nedan:

Goodwill är hänförligt till de anställda och den höga lönsam-
heten i den förvärvade verksamheten. Kundrelationer avser 
företagets förmåga att upprätthålla sina starka relationer med 
sina kunder.

Förvärvade fordringar

Verkligt värde på förvärvade kundfordringar uppgår till 1 516 
tkr vilket är samma som det avtalsenliga bruttobeloppet.

Köpeskilling  - kassautflöde

Köpeskillingen under 2019 var 14 670, utbetalningen 2019 
skedde med 2 850, under 2020 utbetalades 5 904 och under 
2021 avser koncernen att betala ut resterande belopp på 5 
916.

Förvärvsrelaterade kostnader

Förvärvsrelaterade kostnader på 19 tkr ingår i övriga externa 
kostnader i resultaträkningen samt i den löpande verksam-
heten i kassaflödesanalysen.

31 Händelser efter rapportperiodens slut

Under 2021 fortsätter COVID-19 ha sin påverkan på koncernen 
men fortsatt vidtagna åtgärder för att skydda företagets verk-
samhet och stävja virusets spridning. COVID-19 fortsätter att 
ge förseningar av råmaterial och minskande försäljning av vissa 
API, då patienterna inte har möjlighet att komma till sjukhu-
sen. I övrigt fortsätter organisationen att fungera som vanligt. 

Företagsledningen utvärderar kontinuerligt eventuell finansiell 
påverkan. Under januari 2021 fullföljdes en direkt emission i 
syfte för uppköpet av PharmaCept GmbH. Magle Chemoswed 
annonserade under februari 2021 om CE-märkningen av två 
av våra medicinska produkter. 
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Belopp i tkr Not 2020 2019

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2     1 186 45 220
Övriga rörelseintäkter 4     1 173 233
Summa rörelsens kostnader  2 359 45 453

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 5 -  3 924 -2 586
Personalkostnader 3 -  1 203 -6 901
Övriga rörelsekostnader            -   -82
Summa rörelsens kostnader -5 127 -9 569

Rörelseresultat -  2 768 35 884

Övriga ränteintäkter och likande resultatposter 6            -    147
Räntekostnader och liknande resultatposter  6 -      375 -315
Finansiella poster – netto 6 -   375 -168

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -  3 143 35 716

Bokslutsdispositioner 7     3 033 -35 650
Skatt på årets resultat 8 -           -27
Årets resultat -      110 39

Moderbolagets resultaträkning

Noterna på sidorna 51 till 58 utgör en integrerad del av redovisningen för moderbolaget

I moderbolaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt 
totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med 
årets resultat.
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Moderbolagets balansräkning

Belopp i tkr Not 2020-12-31 2019-12-31
TILLGÅNGER
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Patent 9 - 2 407
Summa immateriella tillgångar - 2 407

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 10 44 627 29 957
Summa finansiella anläggningstillgångar 44 627 29 957

Summa anläggningstillgångar 44 627 32 364

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag            42 083 126 372
Aktuella skattefordringar 86 -
Övriga kortfristiga fordringar 12          3 467 1 051
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13                33 11 983
Summa kortfristiga fordringar    45 669 139 406

Kassa och bank 11 - 2

Summa omsättningstillgångar    45 669 139 408
 

SUMMA TILLGÅNGAR    90 316 184 035
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Moderbolagets balansräkning, forts

Belopp i tkr Not 2020-12-31 2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 16

Bundet eget kapital
Aktiekapital                  500 50
Summa bundet eget kapital           500 50

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust     71 476 71 244
Årets resultat - 110 39
Summa fritt eget kapital     71 366 71 283

Summa eget kapital        71 866 71 333

SKULDER

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 15,19               417
Checkräkningskredit 4 701 4 266
Leverantörsskulder                  191 78
Skulder till koncernföretag 18               6 171 92 893
Aktuella skatteskulder 8                      -   13
Övriga kortfristiga skulder 16               6 227 12 242
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17               1 160 2 793
Summa kortfristiga skulder        18 451 112 702

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER        90 316 184 035

Noterna på sidorna 51 till 58 utgör en integrerad del av redovisningen för moderbolaget
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapi-
tal

Noterna på sidorna 51 till 58 utgör en integrerad del av redovisningen för moderbolaget

Belopp i tkr Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Not Aktiekapital

Fond för 
utvecklings

utgifter

Balanserad 
vinst eller 

för-lust

Årets resul-
tat

Summa eget 
kapital

Ingående eget kapItal per 1 januarI 2019 50 2 407 6 656 88 9 200
Disposition enligt beslut av årets 
årsstämma - - 88 -88 -

Upplösning till följd av årets avskrivning 
av utvecklingsutgifter - -2 407 2 407 - -

Årets resultat - - - 39 39

Summa totalresultat - - - 39 39

Transaktioner med
aktieägare
Aktieägartillskott - - 62 094 - 62 094
Utgående eget kapital per 31 
december 2019 50 - 71 244 39 71 333

Ingående eget kapital per 1 
januari 2020 50 - 71 244 39 71 333

Disposition enligt beslut av årets 
årsstämma - - 39 -39 -

Årets resultat - - - -110 -110
Övrigt totalresultat för året - - - - -
Summa totalresultat - - - -110 -110

Fondemission 450 - -450 - -

Övrigt - - 643 - 643

Utgående eget kapital per 31 
december 2020       500 - 71 476 -110 71 866
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Moderbolagets rapport över kassaflöden

Belopp i tkr Not 2020 2019

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat 2 -2 768 35 759
Summa ej kassapåverkande poster
- Erhållen ränta                   -   -
- Betald ränta                 -375 -44
- Betalda inkomstskatter -99 -222
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital -       3 242 35 493

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning av rörelsefordringar 96 856 -48 942 
Ökning/minskning av rörelseskulder -94 257 824
Summa förändring av rörelsekapital 2 599 -48 118

 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -643 -12 625

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
Förvärv av immateriella tillgångar 9 -20 2 407
Förvärv av dotterföretag 10 - -14 670
Kassaflöde från investeringsverksamheten -20 -12 263

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -35 650
Upptagna lån 15 435 -
Erhållet aktieägartillskott - 62 093
Optioner 642 -
Amortering av lån 19 -417 -2 083
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 661 24 360

Minskning/ökning av likvida medel -2 -528
Likvida medel vid årets början 2 530
Likvida medel vid årets slut 11 - 2
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Noter till Moderbolagets redo-
visning
1 Moderbolagets redovisningsprinciper

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när den-
na årsredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har 
tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat an-
ges.

Årsredovisningen för moderbolagets är upprättad i enlighet med 
RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningsla-
gen. I de fall moderbolaget tillämpar andra redovisningsprinciper 
än koncernens redovisningsprinciper, som beskrivs i not 1.2 i kon-
cernredovisningen, anges dessa nedan. 

Årsredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärde-
metoden.

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med RFR 2 kräver 
användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsän-
damål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid 
tillämpningen av moderbolagets redovisningsprinciper. De om-
råden som innefattar en hög grad av bedömning, som är kom-
plexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar 
är av väsentlig betydelse för årsredovisningen anges i koncernre-
dovisningens not 1.4.

Moderbolaget utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika 
finansiella risker: marknadsrisk (valutarisk och ränterisk), kreditrisk 
och likviditetsrisk. Moderbolaget övergripande riskhanteringspoli-
cy fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna 
och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på 
koncernens finansiella resultat. För mer information om finansiel-
la risker hänvisas till koncernredovisningen not 1.3. 

Moderbolaget tillämpar andra redovisningsprinciper än kon-
cernen i de fall som anges nedan:

Uppställningsformer

Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens up-
pställningsform. Rapport över förändring av eget kapital föl-
jer också koncernens uppställningsform men ska innehålla de 
kolumner som anges i ÅRL. Vidare innebär det skillnad i benämn-
ingar, jämfört med koncernredovisningen, främst avseende finan-
siella intäkter och kostnader och eget kapital. 

Andelar i dotterföretag

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter 
avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet inklud-
eras förvärvsrelaterade kostnader och eventuella tilläggsköpeskill-
ingar. 

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 redo-
visas i posterna ”Resultat från andelar i koncernföretag”.

Aktieägartillskott och koncernbidrag

Koncernbidrag lämnade från moderföretag till dotterföretag och 
koncernbidrag erhållna till moderföretag från dotterföretag redo-
visas som bokslutsdisposition. Lämnat aktieägartillskott redovisas 
i moderbolaget som en ökning av andelens redovisade värde och 
i det mottagande företaget som en ökning av eget kapital. 

Finansiella instrument

IFRS 9 tillämpas ej i moderbolaget och finansiella instrument 
värderas till anskaffningsvärde. Inom efterföljande perioder kom-
mer finansiella tillgångar som är anskaffade med avsikt att innehas 
kortsiktigt att redovisas i enlighet med lägsta värdets princip till 
det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.

Vid varje balansdag bedömer moderbolaget om det finns någon 
indikation på nedskrivningsbehov i någon av de finansiella an-
läggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången 
bedöms vara bestående. Nedskrivning för räntebärande finansi-
ella tillgångar redovisade till upplupet anskaffningsvärde beräknas 
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet 
av företagsledningens bästa uppskattning av de framtida kassa-
flödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta.  
Nedskrivningsbeloppet för övriga finansiella anläggningstillgångar 
fastställs som skillnaden mellan det redovisade värdet och det 
högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och 
nuvärdet av framtida kassaflöden (som baseras på företagslednin-
gens bästa uppskattning).
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2020 2019
Sverige                1 186 8 994
Övriga marknader                             -   36 226
Summa               1 186 45 220

2 Nettoomsättningens fördelning

3 Ersättningar till anställda, m.m.

2020 2019
Löner och andra ersättningar                        698 4 023
Sociala avgifter                        294 1 489
Pensionskostnader – förmånsbestämda 
planer (ITP)                        211 1 280

Summa ersättningar till anställda               1 203 6 792

Löner och andra ersättningar samt soci-
ala kostnader 2020 2019

Löner och andra 
ersättningar 

(varav tantiem)

Sociala kost-
nader (varav 

pensionskost-

Löner och andra 
ersättningar 

(varav tantiem)

Sociala kostnad-
er (varav pen-

sionskostnader
*Styrelseledamöter, verkställande direktörer 
och andra ledande 

1 442
(-)

621
(211)

4 023
(-)

2 770
(1 280)

Totalt
1 442

(-)
621

(211)
4 023

(-)
2 770

(1 280)

*Ersättning till Styrelseledamöter behandlas inte som lön utan 
ersättningar, beloppet för 2020 är 1 084 tkr inkl. social kost-
nader. 

2020 2019

Antal på bal-
ansdagen Varav män Antal på bal-

ansdagen Varav män

Sverige - - 5 4
Koncernen totalt - - 5 4

Medelantal anställda med geografisk fördelning per land

Könsfördelning i Koncernen (moderbolaget) för styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare

2020 2019

Antal på bal-
ansdagen Varav män Antal på bal-

ansdagen Varav män

Styrelseledamöter 7 4 7 4
Verkställande direktör och övriga ledande 
befattningshavare 4 3 4 3

Koncernen totalt 11 7 11 7
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Ersättning till ledande befattningshavare

Ledande befattningshavare innefattar Group Chief Executive Of-

ficer, Chief Financial Officer, Cheif Strategic Officer, Chief Scien-
tific Officer och ersättningar till dessa avser: 

Pensioner

Pensionsåtaganden är både förmånsbestämda och avgifts-
bestämda. Pensionsåldern för den verkställande direktören 
är 67 år och pensionspremien motsvarar ITP planen. Pen-
sionsåtagadena för övriga ledande befattningshavare motsvarar 
ITP planen. Pensionsåldern är 67 år för samtliga övriga ledande 
befattningshavare.

Avgångsvederlag

Mellan företaget och verkställande direktören gäller följande; 
om uppsägning sker från verkställande direktörs sida gäller en 
uppsägningstid om 3 månader. Om uppsägning sker från före-
tagets sida gäller en uppsägningstid om 6 månader. 

Vid uppsägning från andra ledande befattningshavares sida 
gäller en uppsägningstid om 3 månader. Mellan företaget och 
andra ledande befattningshavare gäller vid uppsägning från 
företagets sida en uppsägningstid om 6 månader.  

2020 2019
Löner och andra kortfristiga ersättningar * 698 4 023
Summa ersättningar till ledande befattningshavare 698  4 023

*Under första delen av 2020 flyttades samtliga ledande befat-
tningshavande över sin anställning till Magle Chemoswed AB.

4 Övriga rörelseintäkter

2020 2019
Omräkningsdifferens 74 8 994
Övriga intäkter 1 100 227
Summa 1 173 233

5 Ersättning till revisorerna

2020 2019
PwC
– Revisionsuppdraget 75 75
Summa 75 75

2020 2019
Räntekostnader  - -
Räntekostnader, koncernföretag -       74 -44
Kursdifferenser -     301 -271
Totala räntekostnader och liknande 
resultatposter

-  375 -315

Summa finansiella poster – netto -  375 -168

6 Ränteintäkter och liknande resultatposter samt räntekostnader och liknande resultatposter
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7 Bokslutsdispositioner

2020 2019
Lämnade koncernbidrag 3 033 -35 650
Summa 3 033 -35 650

8 Skatt på årets resultat

Redovisad skatt i rapport över totalresultat 2020 2019
Aktuell skatt:
Aktuell skatt på årets resultat - -27
Summa aktuell skatt - -27

Uppskjuten skatt 
Uppkomst och återföring av temporära skillnader - -
Summa uppskjuten skatt - -

Summa redovisad skatt - -27

Inkomstskatten på resultatet före skatt skiljer sig från det teore-
tiska belopp som skulle ha framkommit vid användning av skat-
tesatsen för moderbolaget enligt följande:

2020 2019
Resultat före skatt -110 66
Inkomstskatt beräknad enligt skattesats i Sverige (21,4 %) -23 -14
Skatteeffekter av:  
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader övrigt     133 -13
Summa - -27

9 Immateriella tillgångar

Patent Summa
Räkenskapsåret 2019
Ingående redovisat värde 2 407 2 407
Avyttringar och utrangeringar -2 407 -2 407
Utgående redovisat värde - -

Per 31 december 2019
Anskaffningsvärde - -
Ackumulerade avskrivningar - -
Redovisat värde - -

Räkenskapsåret 2020
Ingående redovisat värde - -
Inköp 20 20
Utgående redovisat värde 20 20

Per 31 december 2020
Anskaffningsvärde 20 20
Redovisat värde 20 20
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10 Andelar i dotterbolag

2020-12-31 201-12-31
Ingående anskaffningsvärde 44 627 29 957
Förvärv/Försäljning - 14 670
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 44 627 44 627
Utgående redovisat värde 44 627 44 627

Namn Org-nr 

Säte samt reg-
istrerings- och 

verksamhet-
sland Antal aktier

Andel  sta-
maktier som 
direkt ägs av 

moder bolag-
et (%)

Andel stamak-
tier som ägs av 
inne-hav utan 

bestäm-mande 
inflytande (%)

Bokfört 
värde 

2020-12-31

Bokfört 
värde 

2019-12-31
Direkt ägda
Magle Chemoswed 
AB

556557-8944 Sverige, 
Malmö 10 000 100% - 29 958 29 958

Adroit Science AB 556854-8886 Sverige, Lund 5 100 100% - 14 670 14 670

11 Kassa och bank

I likvida medel i kassaflödesanalysen ingår följande: 2020-12-31 2019-12-31
Banktillgodohavanden - 2
Summa - 2

12 Övriga kortfristiga fordringar

2020-12-31 2019-12-31
Momsfordran                   528 -
Övrigt               2 940 1 051
Summa          3 467 1 051

13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2020-12-31 2019-12-31
Upplupna royaltyintäkter                      -   11 836
Övriga poster               33 145
Summa          33 11 981
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14 Aktiekapital

2020-12-31 2019-12-31
Långfristig - -
Skulder till kreditinstitut (banklån) - -
Summa - -

Kortfristig
Skulder till kreditinstitut (checkräkningskredit)               4 701 417

 
Summa upplåning          4 701 417

Se koncernens not 19 för information om moderbolagets ak-
tiekapital.

15 Upplåning

Skulder till kreditinstitut

Banklånet förfaller under 2020 och löper med en rörlig ränta om 
2,25% per år. 

Koncernens upplåning är endast i svenska kronor.

Om räntorna på upplåning i svenska kronor per den 31 de-
cember 2020 varit 1 procentenhet högre/lägre med alla andra 
variabler konstanta, hade den beräknade vinsten efter skatt för 

räkenskapsåret varit 47 tkr lägre/högre (2019: 17 tkr), huvudsak-
ligen som en effekt av högre/lägre räntekostnader för upplåning 
med rörlig ränta. 

I summa upplåning ingår banklån och annan upplåning mot 
säkerhet på 5 000 tkr (2019-12-31: 15 000 tkr). 

Koncernens upplåning är till rörlig ränta varför det finns en ex-
ponering, avseende upplåning, för förändringar i ränta.

16 Övriga kortfristiga skulder

2020-12-31 2019-12-31
Personalskatt - 139
Sociala avgifter                     81 113
Momsskulder                   231 171
Övrigt               5 604 11 819
Summa          5 916 12 242

17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2020-12-31 2019-12-31
Upplupna semesterlöner                      -   1 214
Upplupna sociala avgifter                      -   382
Övriga poster               1 160 1 197
Summa          1 160 2 793
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2020-01-01 Kassa in-flöde
 Kassa ut-

flöde

Inte kassa-
flödespåver-

kande poster 2020-12-31
Skulder till kreditinstitut 417 4 284 - - 4 701
Summa 417 4 284 - - 4 701

57

18 Närstående

Magle AB äger 75 % av moderbolagets aktier och har bestäm-
mande inflytande över koncernen. Närstående parter är samtli-

ga dotterföretag inom koncernen samt ledande befattningsha-
vare i koncernen och deras närstående.

2020-12-31 2019-12-31
Skuld till Magle AB                      -   16 000
Skuld till Magle Chemoswed AB               3 222 76 893
Skuld till Adroit Science AB               2 949 -
Summa          1 160 2 793

Skuld till närstående härrör till största delen från Magle Chemo-
swed Holding AB och avser till största del erhållit koncernbidrag 
från dotterbolag.

För närmre information se not 28.

19 Förändringar i skulder som tillhör finansieringsverksamheten

20 Händelser efter rapportperiodens slut

Under 2021 fortsätter COVID-19 ha sin påverkan på koncernen 
men fortsatt vidtagna åtgärder för att skydda företagets verk-
samhet och stävja virusets spridning. COVID-19 fortsätter att 
ge förseningar av råmaterial och minskande försäljning av vis-
sa API, då patienterna inte har möjlighet att komma till sjukhu-
sen. I övrigt fortsätter organisationen att fungera som vanligt. 

Företagsledningen utvärderar kontinuerligt eventuell finansiell 
påverkan. Under januari 2021 fullföljdes en direkt emission i 
syfte för uppköpet av PharmaCept GmbH. Magle Chemoswed 
annonserade under februari 2021 om CE-märkningen av två av 
våra medicinska produkter. 

21 Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 2019-12-31
Balanserat resultat  71 476
Årets resultat    -110
kronor  71 366

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 2019-12-31
i ny räkning överförs 71 366
kronor 71 366
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Koncernens resultat- och balansräkningar kommer att föreläg-
gas årsstämman 2020-05-18 för fastställelse. 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernre-
dovisningen har upprättats i enlighet med internationella redo-
visningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en 
rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredo-
visningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och 

ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat. 

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en 
rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och mo-
derbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och 
de företag som ingår i koncernen står inför.

Malmö 2020-04-13

Hans Henrik Lidgard  Sven Christer Nilsson   Mats Pettersson

Styrelseordförande  Styrelseledamot                 Styrelseledamot

Malin Malmsjö   Hedvig Lidgard Ström   Ingela Fritzson

Styrelseledamot   Styrelseledamot    Styrelseledamot

         Arbetstagarrepresentant

Simon Mårtensson        Justin Pierce

Styrelseledamot        Verkställande direktör

Arbetstagarrepresentant

Vår revisionsberättelse har lämnats 2020-04-13

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Tomas Hilmarsson

Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Magle Chemoswed Holding AB (publ), org 
556913-4710

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen för Magle Chemoswed Holding AB (publ) för år 2020.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 
december 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde 
för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resul-
tat och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting 
Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredovisningsla-
gen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträknin-
gen och balansräkningen för moderbolaget och rapport över to-
talresultat och balansräkningen för koncernen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Audit-
ing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och 
att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad 
gäller koncernredovisningen, enligt IFRS, så som de antagits av EU, 
och årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nöd-
vändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påver-
ka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagan-

det om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock 
inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realis-
tiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte in-
nehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredo-
visningen och koncernredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsre-
dovisningen och koncernredovisningen finns på Revisorsinspek-
tionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. 
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisnin-
gen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Magle Chemoswed Holding AB (publ) 
för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolag-
ets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslag-
et i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ans-
var enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 
är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
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Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning in-
nefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av mo-
derbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situ-
ation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att 
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska an-
gelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den 
verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta 
de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full-
göras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltnin-
gen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garan-
ti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvalt-
ningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisors-
inspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen.

Malmö den 13 april 2021                                                                        
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Tomas Hilmarsson
Auktoriserad revisor 
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