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DELÅRSRAPPORT
JANUARI - MARS 2022
JANUARI-MARS 2022
•

Nettoomsättningen uppgick till -1,4 mkr (0,0 mkr). Den negativa nettoomsättningen beror på att det helägda dotterbolaget
Ivisys omklassificerat förskottsbetalningar samt gjort uppgörelser avseende gamla projekt som lett till krediteringar och
avsättningar.

•

Resultat före skatt uppgick till -22,6 (15,0) mkr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2022
•

Nya investeringar om 36 mkr i de onoterade bolagen Discord, CloudNC och Flyttsmart.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
•

Nya investeringar i de onoterade bolagen RaceID och Lifesum.

•

Peter Laveson är utsedd till ny VD med tillträde senast 1 november 2022.

•

Styrelseledamot Björn Jeffery är utsedd till tillförordnad VD.
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VD ORD
Athanase Innovation är en alternativ förvaltare av teknikrelat-

detaljhandelskedja som omsätter runt 10 miljarder dollar och

erade tillgångar. Vi har varit noterade på Nasdaq First North

den andra är ett logistikbolag med försäljning runt 100 miljoner

Growth Market sedan den 30 september 2021, och vår timing

dollar. Då Ivisys är ett dotterföretag till Athanase Innovation, är

har hittills visat sig vara god.

det konsoliderat i vår koncernredovisning.

Under årets första månader har vi sett stora justeringar gäl-

Ser vi till kvartalets investeringar skedde det tre stycken inom

lande värderingar av noterade teknikbolag, och det förefaller

den tidsperioden. Den första var i CloudNC som är ett London-

sannolikt att detta bidrar till justeringar av värderingarna bland

baserat företag med cirka 70 anställda. De tillhandahåller en

de onoterade teknikbolagen också. I turbulenta situationer som

avancerad mjukvara för tolkning av CAD- eller 3D-ritningar för

dessa är vårt pragmatiska och långsiktiga investeringsperspek-

bearbetning i CNC-maskiner vilket både minskar risken för fel

tiv en värdefull tillgång. Vi kan investera på ett sätt som passar

och sparar tid. Bland de andra investerarna i CloudNC hittar vi

de rådande omständigheterna bäst, utan att ändra vår under-

exempelvis Atomico. Vår investering uppgår till knappt 1 pro-

liggande modell. När entreprenörernas planer hamnar utanför

cent av ägandet.

den regelrätta logiken för riskkapital blir en alternativ förvaltare
som vi en mycket intressant och konkurrenskraftig partner.

Den andra investeringen var i det svenska bolaget Flyttsmart.
Via Flyttsmarts tjänst hanteras bland annat flytthjälp, flyttstäd-

I Athanase Innovation idag finns det både investeringar i

ning, adressändring, bredband, elavtal och försäkringar – allting

onoterade bolag, och ett helägt dotterbolag inom industriella

som man kan tänkas behöva i samband med att man flyttar.

visionsystem – Ivisys – som köptes ut från börsen under 2021.

Bolaget samarbetar bland annat med mäklarbranschen i syfte
att förenkla för mäklarna, förlänga kundresan med kunderna

Ivisys primära produkt heter Pallet Inspector och utför en

samt erbjuda utökad service. Vårt ägande i Flyttsmart uppgår

snabb och korrekt visuell avläsning av lastpallar. Detta görs för

till knappt 10 procent.

att förhindra kostsamma avbrott i logistikflöden samt bidra till
ökad säkerhet. Automatiseringen av varulager runt om i världen

Den tredje investeringen var i den amerikanska chattjänsten

är en nyckeltrend som Pallet Inspector är väl positionerad att

Discord. Tjänsten har snabbt blivit infrastrukturen för kommu-

dra nytta av. Från mitten av december 2021 till april 2022 har

nikation kring såväl spel som tjänster inom Web3 och kryp-

Ivisys tagit in 27 miljoner kronor i ordervärde på denna produkt.

tovalutor. Discord har idag över 150 miljoner aktiva användare

De har även etablerat ett amerikanskt dotterbolag i Chicago,

på månadsbasis. Vårt ägande i Discord uppgår till mindre än 1

Ivisys Inc, varifrån etableringen på den amerikanska marknaden

procent.

nu sker. I dag har Ivisys två kunder i USA, varav den ena är en
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Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till -1,4

coacha medlemmar kring matvanor och fysisk aktivitet under-

mkr. Den negativa omsättningen kommer av att det helägda

lättar Lifesum för medlemmarna att ta hand om sin hälsa.

dotterbolaget Ivisys redovisar en negativ nettoomsättning om
-2,6 mkr för första kvartalet. Den negativa nettoomsättnin-

RaceID är en plattform som hanterar olika typer av lopp åt

gen beror bl.a. av omklassificering av förskottsbetalningar. I

arrangörer och tävlare. RaceID hanterar administrationen runt

samband med att Ivisys lagt om sin strategi och delvis bytt

själva loppet, såsom att hantera anmälningar, tidtagning och

inriktning har bolaget gjort uppgörelser med kunder avseende

uppföljning.

gamla projekt vilket lett till en del krediteringar och avsättningar vilket också påverkar omsättningen negativt. Övrig net-

Som ett resultat av verksamhetens ökande skala har vi även

toomsättning om 1,2 mkr kommer från intäktsströmmar från en

arbetat med att vidareutveckla vår organisation. Efter kvartalets

fond som har ca SEK 0,9 mdkr i förvaltat kapital.

slut meddelade vi att vi rekryterat Peter Lavesson som ny VD
för Athanase Innovation. Peter är idag VD för Svevik Industri

Resultat före skatt för första kvartalet är -22,6 mkr. Av detta avs-

AB och var dessförinnan VD för börsnoterade Note, samt har

er bland annat -12,6 mkr Ivisys, -3,3 mkr avskrivning av goodwill

tidigare erfarenheter från Investment AB Öresund, Custos och

från förvärvet av Ivisys samt -4,8 mkr hänförligt till bolagets

Accenture.

investeringar.
När vi blickar framåt står vi på en stabil grund, och i ett mycket
Tittar vi på väsentliga händelser som skett efter kvartalets slut

intressant marknadsläge. Vi spenderar mycket tid på att både

har vi gjort ytterligare två investeringar i svenska techbolag –

titta på bolag, träffa entreprenörer men även att bygga nätverk

Lifesum och RaceID.

med andra konstellationer för investeringar. Då vår modell för
investeringar är mer flexibel än många andras kan vi bli en

Lifesum är en hälsoapp med 54 miljoner registrerade medle-

attraktiv partner för andra fonder och investerare. Vi ser fram

mmar runt om i världen. Genom att synliggöra beteenden och

emot att delge mer om detta i framtida skrivelser.

Björn Jeffery
tf VD
10 maj 2022
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VERKSAMHETEN
Athanase Innovation är en alternativ investeringsfirma med exponering mot såväl privata som publika aktiebolag. Kärnan i investeringsstrategin är att identifiera och aktivt förvalta teknikrelaterade
tillgångar som drivs av trender inom automation, digitalisering och "robotics".
Bolaget har en stark balansräkning samt intäktsströmmar från en fond på ca 0,9 mdkr. Vi planerar
att lansera nya fonder där det egna kapitalet kommer att utgöra startkapital. Det innebär
att en ny fond har ett signifikant ”seed”-kapital från dag ett som möjliggör snabbare kapitalresning
samt investeringar i onoterade innovativa teknikbolag. Det här kommer vara ett attraktivt erbjudande för framför allt små och mellanstora institutioner samt privata investerare, då dessa investerare
ofta har svårt att få exponering mot den här typen av investeringar.
Det helägda dotterbolaget Ivisys utvecklar och säljer avancerade maskininspektionssystem som
används för att mäta och upptäcka fel och avvikelser.

HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET
Athanase Innovation har under första kvartalet investerat i tre onoterade bolag - CloudNC,
Flyttsmart och Discord. Mer information om investeringarna finns i VD-ordet och utöver detta har
inga vänsentliga händelser skett.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
Efter rapportperiodens utgång har vi gjort ytterligare två investeringar i svenska techbolag –
Lifesum och RaceID. Mer information om investeringarna finns i VD-ordet.
Athanase Innovation har utsett Peter Laveson till ny VD med tillträde senast 1 november 2022.
Athanase Innovations nuvarande VD Daniel Nyhren är sjukskriven och styrelseledamot Björn Jeffery
har utsetts till tillförordnad VD.
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EKONOMISK INFORMATION
NETTOOMSÄTTNING
Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till -1,4 mkr (0,0 mkr). Den negativa omsättningen
kommer av att det helägda dotterbolaget Ivisys redovisar en negativ nettoomsättning om -2,6 mkr för första
kvartalet. Den negativa nettoomsättningen beror bl.a. av omklassificering av förskottsbetalningar. Vidare
har bolaget i samband med den strategiska översynen gjort uppgörelser med kunder avseende gamla
projekt vilket lett till krediteringar och avsättningar som också fått negativ effekt på omsättningen. Övrig
nettoomsättning om 1,2 mkr (0,0 mkr) kommer från intäktsströmmar från en publik fond som har ca SEK 0,9
mdkr i förvaltat kapital.
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA PLACERINGAR
Resultat från finansiella placeringar uppgick till -4,8 mkr (15,0 kr) för första kvartalet. Resultatet är hänförligt
till bolagets noterade och onoterade investeringar.
RESULTAT FÖRE SKATT
Koncernens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -22,6 mkr (15,0 mkr).
Ivisys uppvisar ett negativt resultat för första kvartalet vilket belastar koncernens resultat före skatt med
-12,6 mkr (0,0 mkr).
I samband med förvärvet av Ivisys uppstod en goodwillpost som skrivs av på fem år. Avskrivningen av goodwill från förvärvet av Ivisys belastar resultat före skatt med -3,3 mkr (0,0 mkr) för första kvartalet.
Investeringsverksamheten redovisar ett resultat före skatt på -4,8 mkr (15,0 mkr) för första kvartalet.
INVESTERINGAR
Under första kvartalet har vi gjort tre investeringar i onoterade bolag om totalt 36 mkr (268 mkr).
KASSAFLÖDE OCH LIKVIDA MEDEL
Periodens kassaflöde uppgick till -53 mkr (32 mkr) och likvida medel uppgick till 697 mkr (31 mkr). Periodens
negativa kassaflöde är i huvudsak hänförligt till investeringar i onoterade bolag.
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NYCKELTAL & RESULTAT PER AKTIE

KONCERNEN

jan-mar 2022

jan-mar 2021

jan-dec 2021

-0,05

0,04

-0,07

697 325

30 559

746 916

98,1

96,8

98,8

Antal aktier vid periodens slut**

496 666 665

12 400

496 666 665

Genomsnittligt antal aktier**

496 666 665

10 720

128 456 620

Resultat per aktie, kr*
Likvida medel, tkr
Soliditet, %

* Resultat per aktie för jan-dec 2021 är beräknat av ett vägt genomsnitt av utestående stamaktier baserat på det legala dotterföretaget Athanase Techs
vägda genomsnittliga antal aktier från periodens början till förvärvstidpunkten, multiplicerat med det utbytesförhållande som fastställdes i det omvända förvärvet och det legala moderföretagets genomsnittliga antal aktier för perioden från förvärvstidpunkten till periodens slut.
Resultat per aktie för jämförelseperioden jan-mar 2021 är baserat på det legala dotterföretaget Athanase Techs resultat dividerat med Athanase Techs
utestående vägda genomsnittliga antal aktier, multiplicerat med det utbytesförhållande som fastställdes i det omvända förvärvet.
** Antalet aktier vid periodens slut och genomsnittligt antal aktier slut för jämförelseperioden jan-mar 2021 är baserat på det legala dotterföretaget
Athanase Techs aktier.
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RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
jan-mar 2022

jan-mar 2021

jan-dec 2021

-1 396

-

4 029

610

-

3 531

SUMMA INTÄKTER

-786

-

7 560

Råvaror och förnödenheter

-345

-

-4 083

Övriga externa kostnader

-6 709

-28

-7 870

Personalkostnader

-6 082

-

-14 670

-

-

-17 497

-3 837

-

-11 449

-19

-

-86

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER

-16 992

-28

-55 655

RÖRELSERESULTAT

-17 778

-28

-48 095

-4 758

15 030

17 812

-35

-

-62

-4 793

15 030

17 750

-22 571

15 002

-30 345

-232

-3 090

3 795

PERIODENS RESULTAT

-22 803

11 912

-26 550

HÄNFÖRLIGT TILL MODERFÖRETAGETS AKTIEÄGARE

-22 803

11 912

-26 550

-

-

-

KONCERNEN, TKR

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Resultateffekt omvänt förvärv
Avskrivningar och nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader

Resultat från övriga värdepapper och fodringar
Räntekostnader och liknande resultatposter
SUMMA FINANSPOSTER

RESULTAT FÖRE SKATT

Skatt

HÄNFÖRLIGT TILL INNEHAV UTAN BESTÄMMANDE INFLYTANDE
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BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
KONCERNEN, TKR

2022-03-31

2021-03-31

2021-12-31

55 739

70 172

58 774

652

229

243

Finansiella anläggningstillgångar

133 552

232 555

104 861

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

189 943

302 956

163 878

Varulager

5 026

2 878

2 524

Kundfordringar

2 606

1 746

706

Skattefodran

1 534

70

-

Övriga fordringar

2 966

911

3 266

Förutbetalda kostnader och upplupna fodringar

2 723

273

1 408

Kassa och bank

697 325

30 559

746 916

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

712 180

36 437

754 820

SUMMA TILLGÅNGAR

902 123

339 393

918 698

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
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BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
KONCERNEN, TKR

2022-03-31

2021-03-31

2021-12-31

Aktiekapital

496 667

620

496 667

Övrigt tillskjutet kapital

437 754

299 880

436 398

Annat eget kapital inklusive årets resultat

-49 826

15 147

-25 667

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

884 595

315 647

907 398

-

12 954

-

SUMMA EGET KAPITAL

884 595

328 601

907 398

Uppskjuten skatteskuld

459

688

90

Långfristiga skulder

492

500

515

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER

492

500

515

Förskott från kunder

5 404

1 294

1 294

Leverantörsskulder

3 222

1 924

2 316

749

3 090

1 116

Övriga skulder

2 032

852

1 913

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

5 170

2 444

4 056

16 577

9 604

10 695

902 123

339 393

918 698

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Innehav utan bestämmande inflytande

Kortfristiga skulder

Skatteskulder

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG
KONCERNEN, TKR

jan-mar 2022

jan-mar 2021

jan-dec 2021

Resultat före skatt

-22 571

15 002

-30 345

8 595

-15 030

33 859

-13 976

-28

3 514

-1 138

-99

1 512

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

-15 114

-127

5 026

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-37 634

-267 895

-179 384

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-23

300 000

920 801

PERIODENS KASSAFLÖDE

-52 771

31 978

746 443

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN

746 916

473

473

-52 771

31 978

746 443

3 180

- 1 892

-

697 325

30 559

746 916

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Periodens kassaflöde
Kursdifferens i likvida medel
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT
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FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
KONCERNEN, TKR

jan-mar 2022

jan-mar 2021

jan-dec 2021

907 398

3 735

3 735

Nyemission

-

300 000

950 000

Kostnader hänförliga till nyemission

-

-

-29 191

Förändring av andelar i innehav utan bestämmande inflytande

-

12 954

-8 866

Omvänt förvärv

-

-

18 270

Periodens resultat

-22 803

11 912

-26 550

UTGÅENDE BALANS

884 595

328 601

907 398

INGÅENDE BALANS

Athanase Innovation AB (publ) I Delårsrapport januari-mars 2022

13

Athanase Innovation AB (publ) I Delårsrapport januari-mars 2022

14

AKTIEN
Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 30 september 2021. Kortnamn är
ATIN. Certified advisor: Mangold Fondkommision AB, tel +46 (0)8 503 015 50, e-mail:
ca@mangold.se.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).
Den 22 september 2021 förvärvade Athanase Innovation AB (publ) samtliga aktier i Athanase Tech
AB (publ). Om ett företag har förvärvat ett annat företag genom att betala med andelar som det
självt har gett ut och kontrollen över det förvärvande företaget som en följd av det har övergått
till nya ägare ska det förvärvade företaget anses vara moderföretag och det förvärvande
företaget anses vara dotterföretag. Det innebär att det förvärvande företaget Athanase Innovation AB (publ) är det legala moderföretaget, men behandlas redovisningsmässigt som ett dotterföretag. Athanase Tech AB är det legala dotterföretaget men behandlas redovisningsmässigt
som moderföretag i koncernredovisningen. Det omvända förvärvet innebär en förlängning på
det legalt förvärvade dotterföretaget och följdakligen är jämförelsetalen för första kvartalet 2021
i denna rapport det legala dotterföretagets siffror. Förvärvet räknas inte som ett rörelseförvärv
utan anses istället vara förvärv av en tjänst (marknadsplatsen). Förvärv av tjänst kostnadsförs
direkt.

REVISION
Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Transaktioner mellan Athanase Innovation och närstående som väsentligen påverkat företagets
ställning och resultat har inte ägt rum.
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RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Athanase Innovation AB (publ) är genom sin verksamhet exponerat för risker och
osäkerhetsfaktorer. Information om risker och osäkerhetsfaktorer återfinns på sidorna 25-26 i
årsredovisningen för 2021. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida:
www.athanaseinnovation.com.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA
Björn Jeffery, tf VD
Telefon: +46 70 566 19 46
E-mail: bjorn@athanaseinnovation.com
Malin Norrman, CFO & IR
Telefon: +46 70 678 85 00
E-mail: malin@athanaseinnovation.com
Alternativt se bolagets hemsida: www.athanaseinnovation.com
Athanase Innovation AB (publ)
Org nr 559098-0909
Birger Jarlsgatan 6, 4 tr
114 34 Stockholm

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
11 maj 2022, Årsstämma 2022
15 juli 2022, Rapport för andra kvartalet 2022
4 november 2022, Rapport för tredje kvartalet 2022

Stockholm 10 maj 2022
Björn Jeffery
tf Verkställande direktör
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