DELÅRSRAPPORT Q1
1 maj 2021 – 31 juli 2021

Nytt samarbete med Clarivate lanserades för att förenkla och
snabba upp dataanalys med kombinationen Qlucore Omics
Explorer och MetaCore.
Alla belopp I denna rapport är angivna i tusentals kronor om inte annat anges. Jämförelsetal i denna rapport avser
motsvarande period föregående år. Summan av belopp i tabeller kan avvika mot totalsummor på grund av avrundning.

Första kvartalet, 1 maj 2021 till 31 juli 2021
• Nettoomsättningen var 1 659 (2 194).

Resultatet per aktie var -15,49 (-9,21)
kronor. Resultatet per aktie efter
utspädning var -15,20 (-9,21) kronor.

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4 049
(-1 730).

• Nytt samarbete med Clarivate inleddes för
att förenkla och snabba upp analys av data
via Qlucore Omics Explorer och MetaCore™.

• Nettoresultatet för perioden var -4 078
(-1 766).
• Kassaflöde före investeringsaktiviteter
summerade till -3 405 (463)

Svenska kronor, tusental

Nettomsättning

2021-05-01-2021-07-31
1 659

2020-05-01-2020-07-31
2 194

-3 255
-4 049
-4 078
-15,49
-15,20
-3 405

-1 101
-1 730
-1 766
-9,20
-9,20
463

Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar
(EBITDA)
Rörelseresultat (EBIT)
Nettoresultatet för perioden
Resultat per aktier, kronor
Resultat per aktier efter utspädning, kronor
Kassaflöde från rörelsen före invetseringsaktiviteter

Nettomsättning per kvartal, SEKk

Rörelseresultat per kvartal (EBIT), SEKk
1 577

4 450
3 912

3 863

3 693

3 816

243

3 241

-89
-548
-1 003

2 194
1 659

-1 730
-2 743

-4 049
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Qlucore AB, 556719-3528
www.qlucore.com
Ideon Science Park,
Scheelevägen 17, 223 70 Lund

VD-ORD

Utvecklingsarbetet fortsätter att fokusera på
två områden, dels på en ny version av Qlucore
Omics Explorer och dels på förbättringar av
Qlucore Diagnostics plattformen. Inom
Diagnostics fortsätter samarbetet med våra
partners för att utveckla klassificeringsmodeller inom lungcancer.

Vi fortsätter att expandera våra lösningar för
att adressera de växande marknaderna inom
precisions- och kompanjonsdiagnostik.
Nettoomsättningen i det första kvartalet var
lägre än motsvarande kvartal föregående år.
En orsak till detta är ett tre års licensavtal
med en stor kund inom forskning som ingicks
i juli 2020. Corona-pandemin fortsätter påverka försäljningen genom längre beslutsprocesser och begränsa våra möjligheter att
nå ut till nya kunder. Försäljningsarbetet är för
närvarande uteslutande digitalt. Merparten av
de samlade försäljningsinsatserna är riktade
mot Qlucore Omics Explorer men arbetet med
Qlucore Diagnostics ökar successivt.

Den nya IVDR regelverket påverkar
tillgängliga resurser hos kontrollorgan som
godkänner produktmärkning. Vi förväntar oss
att detta kommer att påverka tidpunkten för
CE-märkningen av Qlucore Diagnostics. För
test och tidig användning kommer en ny
produkt, Qlucore Insights, lanseras. Inledningsvis kommer den att ha likvärdig
funktionalitet som Qlucore Diagnostics men
vara fokuserad på att användas för
forskningsapplikationer.
Vid en extra bolagsstämma i maj 2021
beslutades att genomföra en split av antal
aktier samt anpassa bolagsordningen så att
Qlucores aktier kan noteras på en aktiebörs.
Arbetet med registrering av dessa ändringar
hos Bolagsverket är pågående men ej ännu
avslutad.
ALMI har beviljat ett lån till bolaget på 3 000
att användas för den fortsätta tillväxten och
arbetet med att utvidga teamet går bra, fem
nya medarbetare har börjat.
Carl-Johan Ivarsson
VD

Ett nytt samarbete med Clarivate har
lanserats. Syftet är att göra det snabbare och
enklare för forskare att analysera data baserat
på Qlucore Omics Explorer och MetaCore™,
en Cortellis™ lösning från Clarivate.

Qlucore AB, 556719-3528
www.qlucore.com
Ideon Science Park,

Finansiell översikt
Nettoomsättning
• Nettoomsättningen för det första kvartalet
uppgick till 1 659 (2 194) motsvarande en
ändring med -24% jämfört med föregående
år. Justerat för valutakurseffekter om 4
procentenheter (USD, EUR and GBP)
minskade nettoomsättningen organiskt med
20 procentenheter.

Rörelseresultat och periodens
nettoresultat

• Den lägre försäljningen förklaras främst av
en viktig kund köpte en tre-års licens förra
året, effekter av Corona-pandemin och
ofördelaktiga valutaeffekter.

• Rörelseresultatet för det första kvartalet var
-4 049 (-1 730). Det negativa
rörelseresultatet är en effekt av lägre
nettoomsättning kombinerat med högre
rörelse-kostnader knutna till planerade
aktiviteter relaterat till Qlucore Diagnostics.
Från våren 2021 har externa resurser
anlitats för att medverka I genomförandet
av affärsplanen för Qlucore Diagnostics
vilket ökat övriga externa kostnader.

• Återköpsfrekvens av licenser bland våra
kunder uppgick till cirka 85% de senaste 12
månaderna.

• Nettoresultatet för kvartalet var -4 078 (-1
766). Redovisade inkomstskatter avser
koncernföretaget i USA.

Kassaflöden

Finansiell ställning

• Kassaflöden före investeringsaktiviteter
under första kvartalet var -3 405 (-463).
Förändringen förklaras av ett negativt
nettoresultat innevarande år och positiva
förändringar i rörelsekapitalet föregående år
som inte realiserades innevarande år.

• Kassa och bank uppgick 21 257 (3 966). Vid
periodens utgång var totala tillgångar 39
716 (20 440). Det egna kapitalet per 31 juli
2021 var 32 494 jämfört med 12 279
motsvarande period föregående år

• Nettokassaflödet för det första kvartalet var
-6 295
(-506).
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Anställda

Moderbolaget

Medeltalet anställda under första kvartalet var
12 (11).

Moderbolaget i Sverige svarar för produkt-

Aktieägare

marknadsföring samt tillhandahåller ledning,

Vid utgången av juli 2021 hade Qlucore 80
stycken aktieägare. De största aktieägarna var
GLD Invest AB (15% av rösterna), Carl-Johan
Ivarsson (13%), Johan Råde (13%) and Magnus
Fontes (7%) and Thoas Fioretos (7%).
Qlucore’s aktier är ej noterade.

utveckling, affärsutveckling och global
styrning och administrativa tjänster. Det
svenska bolaget svarar också för marknadsföring och försäljning till kunder utanför USA.
Koncernföretaget i USA svarar för
marknadsföring och försäljning gentemot
kunder i Nordamerika.
Moderbolaget i Sverige fördelar direkta och
del av indirekta kostnader till koncernföretaget i USA. Moderbolagets nettoresultat
för första kvartalet var -3 707 (-1 497).
Moderbolagets kassa var 20 713 (2 386).

Händelser efter
rapportperiodens utgång

Prognoser och bedömningar

Bolagsstämman hölls den 17 augusti 2021.

vägledning avseende framtida intjäning.

Inga andra väsentliga händelser har inträffat
efter rapportperiodens utgång.

Qlucore lämnar inga prognoser eller

Revisorns granskning av
delårsrapporten
Delårsrapporten har ej varit föremål för
granskning av bolagets revisor.

Bolaget
Qlucore AB, 556719-3528, är ett privat
aktiebolag med säte i Lund.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport andra kvartalet

Måndag den 29 november 2021

Delårsrapport tredje kvartalet

Måndag den 28 februari 2022

Bokslutsrapport fjärde kvartalet.

Fredag den 27 maj 2022

Lund, 24 augusti 2021
Qlucore AB

Styrelsen för Qlucore AB

For ytterligare information, vänligen kontakta Carl-Johan Ivarsson, vd för Qlucore,
på +46 46 286 31 10 eller carl-johan.ivarsson@qlucore.com.

Qlucore AB, 556719-3528
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Resultaträkningar, koncernen

Svenska kronor, tusental

Nettoomsättning
Aktiverat arbete egen räkning
Övriga rörelseintäkter

2021-05-01-2021-07-31

2020-05-01-- 2020-05-01-2020-07-31
2021-04-30

1 659

2 194

12 943

898

1 010

3 898

349

137

924

2 906

3 340

17 765

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga rörelsekostnader

-2 903

-1 388

-7 561

-3 223

-3 009

-12 421

-794

-629

-2 612

-34

-45

-735

Rörelseresultat

-4 049

-1 730

-5 565

Räntekostnader och liknade poster

-24

-35

-389

Resultat från finansiella poster

-24

-35

-389

-4 072

-1 766

-5 954

Resultat före skatt
Inkomstskatter

-5

-

-81

Nettoresultat för perioden

-4 078

-1 766

-6 035

Vinst per aktie (kronor)

-15,49

-9,21

-30,51

Vinst per aktie efter utspädning (kronor)

-15,20

-9,21

-28,61

Genomsnitt antal aktier före utspädning

263 271

191 851

197 803

Genomsnitt antal aktier efter utspädning

268 221

191 851

210 944
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Balansräkningar, koncernen
Svenska kronor, tusental

2021-07-31

2020-07-31

2021-04-30

14 820

13 348

14 532

426

312

262

15 245

13 660

14 794

Kundfordringar

2 128

2 133

2 834

Övriga kortfristiga fordringar

1 085

681

1 053

Kassa och bank

21 257

3 966

27 559

Summa omsättningstillgångar

24 470

6 780

31 446

Summa tillgångar

39 716

20 440

46 241

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Maskiner och inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital

263

192

263

Övrigt tillskjutet kapital

46 585

18 629

46 585

Annat eget kapital inklusive periodens nettoresultat

-14 354

-6 541

-10 285

Summa eget kapital

32 494

12 279

36 563

Skuld till långivare

2 115

2 406

2 260

Summa långfristiga skulder

2 115

2 406

2 260

Skuld till långivare

875

2 375

2 375

Leverantörsskulder

745

100

1 081

Övriga kortfristiga skulder

1 710

1 910

1 658

Upplupna kostander och förutbetalda intäkter

1 778

1 370

2 304

Summa kortfristiga skulder

5 107

5 755

7 417

39 716

20 440

46 241

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

Förändringar I eget kapital, koncernen

Svenska kronor, tusental
Ingående balans

2021-07-31

2020-07-31

2021-04-30

36 563

14 347

14 347

-

-

28 028

-

-

327

-302

-104

Emision av aktier
Premier för teckningsoptioner
Valutaomräkningseffekter i koncernen
Nettoresultatet för perioden

-4 078
0

-1 766
0

-6 035
-38

Utgående balans

32 494

12 279

36 563

9
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Kassaflöden, koncernen

Svenska kronor, tusental

2021-05-01-- 2020-05-01-- 2020-05-01-2021-07-31
2020-07-31
2021-04-30

Löpande verksamheten
Resultat före skatt
Avskrivningar
Övriga justeringar
Betalda inkomstskatter

-4 072

-1 766

-5 954

794

629

2 612

16

-302

-177

-5

-

-53

Kassaflöde från rörelsen före ändringar i
rörelsekapitalet

-3 269

-1 439

-3 572

Ökning (-) eller minskning (+) kundfordringar

706

2 317

1 616

-32

-59

-432

Ökning (+) eller minskning (-) leverantörsskulder

-336

-232

749

Ökning (+) eller minskning (-) övriga skulder
Kassaflöde från rörelsekapitaländringar

-474

-123

558

-136

1 902

2 490

Ökning (-) eller minskning (+) övriga kortfristiga fordringar

Kassaflöde före investeringsaktiviteter

-3 405

463

-1 082

Investeringar i balanserade utgifter för utveckling

-1 045

-1 017

-4 090

Investeringar i inventarier

-199

-25

-70

Kassaflöde från investeringsaktiviteter

-1 245

-1 042

-4 160

Kassaflöde före finansieringsaktiviteter

-4 649

-579

-5 242

Återbetalning av lån
Emission av aktier

-1 646

73

-73

0

0

28 028

0

0

327

Premie för teckningspotioner
Kassaflöde från finansieringsaktiviteter

-1 646

73

28 282

Nettokassaflöde

-6 295

-506

23 041

27 559

4 473

4 473

-7

-

45

Likvida medel, utgående balans

21 257

3 966

27 559

Nettoförändring i likvida medel

-6 295

-506

23 041

Likvida medel, ingående balans
Kursdifferens likvida medel

Betalda räntekostnader för det första kvartalet var 45 (35).
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Resultaträkningar, moderbolaget

Svenska kronor, tusental

2021-05-01-2021-07-31

2020-05-01-- 2020-05-01-2020-07-31 2021-04-30

Nettoomsättning
Aktiverat arbete egen räkning
Övriga rörelseintäkter

1 433

1 840

10 000

898

1 010

3 898

349

137

924

Övriga externa kostnader
Personalkostander
Avskrivningar
Övriga rörelsekostnader

-2 617

-1 089

-6 361

-2 918

-2 686

-10 775

-794

-629

-2 612

-34

-45

-735

Rörelseresultat

-3 684

-1 461

-5 661

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande poster

-

-

6

Räntekostnader och liknade poster

-24

-35

-389

Summa finansiella poster

-24

-35

-383

-3 707

-1 497

-6 044

-

-

-

-3 707

-1 497

-6 044

Vinst före skatt
Inkomstskatter
Nettoresultat för perioden
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Balansräkningar, moderbolaget

Svenska kronor, tusental

2021-07-31

2020-07-31

2021-04-30

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

14 820

13 348

14 532

Maskiner och inventarier

426

312

262

Andelar i koncernföretag

1

1

1

15 246

13 661

14 795

535

556

911

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Fordringar koncernföretag

1 915

3 013

1 748

Aktuell skattefordran

353

315

246

Övriga kortfristiga fordringar

408

130

349

Förutbetalda kostander och upplupna intäkter

269

182

377

Kassa och bank

20 713

Summa omsättningstillgångar

24 193

6 582

30 759

Summa tillgångar

39 440

20 243

45 554

2 386

27 127

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital

Fond för utvecklingsutgifter
Överkursfond
Balanserade vinster
Periodens nettoresultat

263

192

263

13 976

11 846

13 976

46 585

18 629

46 585

-24 864

-17 017

-18 820

-3 707

-1 497

-6 044

32 253

12 152

35 961

Långfristiga skulder
Skulder till långivare

2 115

2 406

2 260

Summa långfristiga skulder

2 115

2 406

2 260

Skulder till långivare

875

2 375

2 375

Leverantörsskulder

729

84

1 071

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostander och förutbetalda intäkter

1 710

1 903

1 658

1 758

1 322

2 229

Summa kortfristiga skulder

5 072

5 684

7 333

39 440

20 243

45 554

2021-07-31

2020-07-31

2021-04-30

35 961

13 649

13 649

-

-

28 028

-

-

327

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

Förändringar i eget kapital, moderbolaget
Svenska kronor, tusental
Ingående balans

Emission av aktier
Premie teckningsoptioner
Nettoresultatet för perioden

-3 707

-1 497

-6 044

Utgående balans

32 253

12 152

35 961
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Kassaflödesanalys, moderbolaget
Svenska kronor, tusental

2021-05-01-2021-07-31

2020-05-01-- 2020-05-01-2020-07-31
2021-04-30

Operating activities

Betalda inkomstskatter

-3 707
794
49
-

-1 497
629
-362
171

-6 044
2 612
8
-53

Kassaflöde från rörelsen före ändringar i
rörelsekapitalet

-2 865

-1 058

-3 477

376
Ökning (-) eller minskning (+) övriga kortfristiga fordringar -225
Ökning (+) eller minskning (-) leverantörsskulder
-384
Ökning (+) eller minskning (-) övriga skulder
-419
Kassaflöde från rörelsekapitaländringar
-653

973
-681
-47
93
338

618
238
750
755
2 361

-3 518
-1 045
-199
-1 245

-720
-1 017
-25
-1 042

-1 116
-4 090
-70
-4 160

Nettokassaflöde

-4 762
-1 646
-1 646
-6 408

-1 763
73
73
-1 690

-5 276
-73
28 028
327
28 282
23 006

Likvida medel, ingående balans

27 127

4 076

4 076

Kursdifferens likvida medel

-7
20 713
-6 408

2 386
-1 690

45
27 127
23 006

Resultat före skatt
Avskrivningar
Övriga justeringar

Ökning (-) eller minskning (+) kundfordringar

Kassaflöde
investeringsaktiviteter
Investeringarföre
i balanserade
utgifter för
utveckling
Investeringar i inventarier
Kassaflöde från investeringsaktiviteter
Kassaflöde före finansieringsaktiviteter
Återbetalning av lån
Emission av aktier
Premie för teckningspotioner
Kassaflöde från finansieringsaktiviteter

Likvida medel, utgående balans
Nettoförändring i likvida medel

Qlucore AB, 556719-3528
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Notupplysningar, redovisningsprinciper och risker
Redovisningsprinciper
Delårsrapporten är framtagen utifrån BFNAR

Moderbolaget har skattemässiga

2012:1, Årsredovisning och

underskottsavdrag motsvarande 11 531 som

koncernredovisning K3.

kan minska bolagets skattebelastning i

Redovisningsprinciper i denna rapport

framtiden givet framtida skattemässiga

överensstämmer med de principer som är

överskott. Posten är inte upptagen i

beskrivna i den senaste årsredovisningen för

balansräkningen.

räkenskapsåret 2020/21.

Flerårslicenser och säsongsvariationer
Qlucore Omics Explorer tillhandahålls till

möjligt att återkalla samt rättigheter och

bolagets kunder via en licens mot en avgift.

skyldigheter överförs till köparen vid det

Den normala licensperioden är ett år men

tillfället. Denna princip skapar en positiv effekt

licensen kan sträcka sig över en längre period

på nettoomsättningen när avtalet ingås och

än ett år. Försäljningsintäkten intäktsförs när

en negativ effekt påföljande år som licensen

licensen börjar gälla eftersom avtalet är ej

gäller då ingen intäkt redovisas.

Risker och osäkerheter
Qlucores verksamhet är exponerad för olika

avser risk att betalningsåtagande inte kan

typer av risker. Kontinuerlig identifiering och

fullgöras. Likviditeten övervakas löpande för

bedömning av risker är en integrerad del av

att förhindra situationer där

Qlucores löpande verksamhet. Genom detta

betalningsåtagande ej kan genomföras. Med

arbete kan risker hanteras proaktivt allt

kreditrisk avses att motparter ej kan betala

eftersom de identifieras. Risker hanteras

sina åtagande gentemot Qlucore. Ej reglerade

dagligen och fördelas på finansiella och övriga

saldon bevakas kontinuerligt.

risker.
Övriga risker avser förändringar I efterfrågan
Finansiella risker omfattar marknadsrisk,

hos kunder, förändringar bland konkurrenter,

kreditrisk och likviditetsrisk. Marknadsrisk

utvecklingen av den globala ekonomin,

avser risk att valutakurser och räntesatser

teknologisk utveckling, lagstiftning och andra

ändras ofördelaktigt. Valutakursrisker uppstår

regulativa förändringar som kan påverka

i samband med omräkning eller växling av

Qlucores verksamhet. Försämrat anseende

belopp i utländsk valuta till svenska kronor.

bland kunder och samhälle till följd av

Qlucores försäljning sker i USD, EUR, SEK

överträdelser av lagar, regler eller normer i

eller GBP medan kostnaderna främst är i SEK

verksamheten, eller försämrad kvalitet i

eller USD. Ränterisk avser förändringar i

bolagets produkter kan påverka

räntenivån som kan påverka Qlucores

verksamheten negativt och försämra

kostnader för finansiering och intäkter från

möjligheter att attrahera och behålla

finansiella instrument. Effekterna av ändringar

kompetenta medarbetare.

i räntenivån är begränsade. Likviditetsrisk
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Nyckeltal

Svenska kronor, tusental
Nettoomsättning
Nettoomsättning, ändring i %
Rörelseresultat (EBIT)
Rörelsemarginal (EBIT), %
Rörelseresultat före av-och nedskrivningar (EBITDA)
Rörelseresultat före av-och nedskrivningar, (EBITDA), marginal
Kassaflöde före investeringsaktiviteter
Nettokassaflöde
Soliditet, %
Sysselsatt kapital
Avkastning på eget kapital, %
Avkastning på sysselsatt kapital, %
Nettoskuld/Nettokassa
Skuldsättningsgrad
Resultat per aktie före utspädning, svenska kronor
Resultat per aktie efter utspädning, svenska kronor
Eget kapital per aktie, svenska kronor
Eget kapital per aktie efter utspädning, svenska kronor
Genomsnittligt antal aktier
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning
Medeltal anställda

2021-05-01-2021-07-31

2020-05-01-2020-07-31

2020-05-01-2021-04-30

1 659
-24,4%
-4 049
-139,3%
-3 255
-196,2%
-3 405
-6 295
81,8%
35 484
-46,9%
-42,2%
18 267
22,2%
-15,49
-15,20
123,43
121,15
263 271
268 221
12

2 194
-42,4%
-1 730
-51,8%
-1 101
-50,2%
463
-506
60,1%
17 061
-54,0%
19,2%
-815
66,5%
-9,20
-9,20
64,00
64,00
191 851
191 851
11

12 943
-19,3%
-5 565
-31,3%
-2 953
-22,8%
-1 082
23 041
79,1%
41 199
-21,9%
-18,5%
22 923
26,5%
-30,51
-28,61
184,85
173,33
197 803
210 944
11
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Definitioner

Rörelseresultat (EBIT)
Summa intäkter från rörelsen med avdrag för

Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med genomsnittligt
antal aktier vid utgången av perioden.

rörelsekostnader före finansiella poster och
skatter.

Genomsnittligt antal aktier

Rörelsemarginal

Genomsnittligt antal aktier är beräknat

Rörelseresultat i förhållande till netto-

baserat på ett vägt genomsnitt av antal aktier

omsättningen.

vid månadsskiftena under den aktuella
perioden.

Rörelseresultat före avskrivningar
och nedskrivningar, EBITDA

Sysselsatt kapital

Rörelseresultat exklusive kostnader före

Totala bokförda tillgångar med avdrag för

avskrivningar och nedskrivningar.

skulder som ej är räntebärande.

EBITDA marginal

Avkastning på eget kapital

Rörelseresultat exklusive kostnader för

Rörelseresultat plus finansiella intäkter

avskrivningar och nedskrivningar som andel

rullande tolv månader dividerat med

av nettoomsättningen.

genomsnittligt eget kapital för perioden. För

Resultat per aktie

resultat plus finansiella intäkter upp till årstakt

Nettoresultatet efter skatt dividerat med
genomsnittligt antal aktier för perioden.

kvartalet räknas det senaste kvartalets
och divideras med periodens genomsnittliga
egna kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital
Rörelseresultat plus finansiella intäkter
rullande tolv månader dividerat med
genomsnittligt sysselsatt kapital under
perioden. För kvartalet räknas det senaste
kvartalets resultat plus finansiella intäkter upp
till årstakt och divideras med periodens
genomsnittliga sysselsatta kapital.

Nettoskuld/Nettokassa
Totala räntebärande skulder minus kassa och
banktillgodohavande vid periodens utgång.

Skuldsättningsgrad
Totala skulder dividerat med det egna
kapitalet vid periodens utgång.

Soliditet, %
Eget kapital vid periodens utgång dividerat
med balansomslutning vid periodens slut.
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