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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Olink Holding AB (publ) (f.d. Knilo HoldCo AB) avger följande
årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31. Koncernårsredovisningen är upprättad i
amerikanska dollar, USD. Moderbolagets årsredovisning är upprättad i svenska kronor, SEK.
Allmänt om verksamheten
Olink Holding AB (publ) (“moderbolaget”, ”Olink”) är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i
Uppsala, Sverige. Bolaget adress är Uppsala Science Park, Dag Hammarskjölds väg 54A, SE-752 37
UPPSALA, Sweden.
Moderbolagets verksamhet utgörs av managementtjänster som levereras till dotterbolagen.
Den största aktieägaren i Olink Holding AB (publ) är Summa Equity AB, Stockholm, Sverige vilka äger 65
% av aktierna per den sista december 2021 (via Knilo InvestCo och Knilo ManCo).
Koncernen utvecklar, producerar, marknadsför och säljer biotekniska produkter samt relaterade tjänster.
Koncerns syfte är att möjliggöra och påskynda området proteomik genom att tillhandahålla en plattform av
produkter och tjänster utvecklad med ledande opinionsbildare (key opinion leaders) som distribueras över stora
biofarmaceutiska företag och ledande kliniska och akademiska institutioner för att fördjupa förståelsen för
mänsklig biologi i realtid och driva nuvarande hälsovård genom handlingsbar och effektiv vetenskap.
Koncernen bistår kunder i att förstå mänsklig biologi i realtid med proteomik genom att ge klarhet i
mekanistisk biologi och vägar som driver sjukdomar, genom att identifiera nya och kausala
läkemedelsinriktningar som vägleder kandidatläkemedelsutvecklingen, genom att tillhandahålla förutsägbara
biomarkörer för läkemedelsrespons, sjukdomsrisk och resultat, som identifierar vilka patienter som har potential
att dra största nytta av nya terapier och behandlingar, och genom att upptäcka och karakterisera indikatorer på
sjukdomar för att mer proaktivt hantera patientens välbefinnande. Koncernens produkter och tjänster bistår vid
avkodning av biologin i nästan alla sjukdomsområden och används oftast inom immunologi, onkologi, neurologi,
kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar. Pågående innovation och integrering av kundfeedback har gjort
det möjligt för koncernens plattform att bli branschledande med avseende på prestanda, hög-multiplex,
informationstillgänglighet och användarvänlighet. Dedikation till kundnöjdhet och kvalitet har gjort det möjligt att
utöka den befintliga kundbasen från bolagsstarten 2016.
Sedan bildande har koncernen haft en kundbas på ungefär 750 kundkonton i över 40 länder världen
över. Koncernen bistår 30 av världens 40 största biofarmaceutiska företag sett till 2021 års intäkter, inklusive
alla av de 20 största, och många ledande akademiska institutioner. Många av dessa kunder har noggrant
kontrollerat och validerat teknologin innan de har antagit Olink som del av deras program för
läkemedelsutveckling. Koncernens intäkter genereras främst från segmenten: Kit och Tjänster. Intäkter från Kit
avser försäljning av paneler direkt till kunder som använder utrustningen och analyser i deras egna laboratorier.
Intäkter från Tjänster avser försäljning av paneler genom avgift-för-service-laboratorium, där koncernen utför
analyser av sina egna produkter på uppdrag av kunder.
Koncernens försäljning är koncentrerad till att 44% av försäljningen 2021 och 52% av försäljningen
2020 är hos biofarmaceutiska kunder och kunder inom akademin i USA. Koncernen driver en global
direktförsäljningsmodell i alla regioner (Amerika, Europa, Mellanöstern och Afrika, och Japan och AsienStillahavsområdet) och kundsegment.
Viktiga förhållanden och väsentliga händelser
Den 27 januari 2021 ändrades Knilo HoldCo Abs legala status enligt svensk lag från ett privat
aktiebolag till ett publikt atiebolag och företagsnamnet ändrades till Olink Holing AB (publ). Ändringen till publikt
aktiebolag och namnbytet har ingen väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter.
I mars 2021 börsnoterades Olink på Nasdaq, New York.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Det finns inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång att rapportera när denna årsredovisning
avges.
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Förväntad framtida utveckling och väsentliga riskfaktorer
Verksamheten kommer att fortsätta att utvecklas starkt genom fortsatta marknadssatsningar i
dotterbolagen i USA, Nederländerna, UK, Japan, Kina, Singapore och Tyskland. Stort fokus kommer även
att läggas på att vidareutveckla produktportföljen och kunderbjudandet.
Koncernen agerar på en konkurrensutsatt mycket expansiv marknad där ett flertal intressenter kan vara
intresserade av att försöka utveckla innovativa produkter baserade på nya eller befintliga teknologier som
kan tänkas komma att konkurrera och därmed påverka koncernens förväntade ekonomiska utveckling.
Koncernen har fleråriga strategiska avtal med huvudleverantörer och är beroende av att dessa
huvudleverantörer fortsätter förse koncernen med råvaror enligt plan och avtal.
Forskning och utveckling
En stor del av koncernens resurser användas för att utveckla nya produkter och lösningar. Forskningsoch utvecklingsverksamheten är fokuserad på att identifiera och utveckla nya biomarkörsuttryck genom
Affinity-programmet, förbättra prestandan i befintliga produkter och utveckla nya produktlinjer och funktioner
som exempelvis Olink Signature programmet, vilket lanserades under andra halvan av 2021. Under 2021
hade koncernen forsknings- och utvecklingskostnader på MUSD 22,1 jämfört med MUSD 9,6 under 2020.
Koncernen har för avsikt att fortsätta göra betydande investeringar inom detta område under överskådlig
framtid. Under 2020 investerade vi MUSD 5 i förvärvet av Agrisera AB vilket möjliggör en vertikal integrering
av leveranskedjan av antikroppar.
Utländska dotterbolag
Olink äger 100 % av Knilo BidCo AB som i sin tur äger Olink Proteomics Holding AB. Olink Proteomics
Holding AB äger 100 % i Olink Proteomics AB. Olink Proteomics AB är 100%-ig ägare av koncernens
befintliga utländska dotterbolag: Olink Proteomics Inc (USA), Olink Proteomics BV (NL), Olink Proteomics
Ltd (UK), Olink Proteomics GmbH (DE), Olink Proteomics KK (Japan) samt Olink Biotech (Shanghai) Co.,
Ltd (Kina). Sedan 2020 äger Olink Proteomics AB även 100% i Agrisera AB.
Användning av finansiella instrument
Under 2021 betalade koncernen av sitt externa lån som var del av finansieringen genom Summas förvärv. Per
den 31 december 2021 har koncernen inga lån. Andra finansiella risker består främst av affärsrisker (ej
uppnådd försäljningstillväxt, leverantörer som inte kan leverera), kreditrisker (att kunderna inte kan betala) och
valutarisk (risk att valutakursförändringar påverkar verksamheten negativt).
Hållbarhetsupplysningar
En hållbarhetsrapport har upprättats för 2021 och finns att läsa på Olinks hemsida www.olink.com.
Ägarförhållanden
Olink ägs till 65 % av Summa Equity AB (via via Knilo InvestCo och Knilo ManCo). Ingen av de övriga
aktieägarna äger mer än 10 % av aktierna.
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Påverkan av Covid-19
Covid-19 pandemin har påverkat delar av verksamheten negativt, och vi förväntar oss att den kommer
att fortsätta att ha en negativ påverkan. Covid-19 har främst stört kunddelen i leveranskedjan då kunders
laboratorier har arbetat med reducerad kapacitet under stora delar av 2020. Covid-19 har påverkat
koncernens prognostiserade tillväxttakt negativt för 2020, särskilt eftersom kunder har haft problem med
åtkomst till deras laboratorier. Vi har inte sett några betydande avbeställningar i vår pipeline, dock har det
skett förseningar då kunder väljer att senarelägga projekt. Vi fortsätter att noggrant övervaka hur pandemin
och insatsåtgärder påverkar vår verksamhet. Koncernens produktions- och tillverkningsanläggningar finns i
Uppsala, Sverige och Watertown, Massachusetts. Vi har hittills inte upplevt några väsentliga störningar i vår
punktion eller leverans av varor. Koncernen ökade sina varulagernivåer under 2020 och 2021 för att kunna
arbeta med högre nivåer än vad vi har gjort historiskt. Även om vi har sett en minskad efterfrågan till följd av
covid-19 pandemin har vi inte observerat några väsentliga förändringar i vår underliggande kundbas. Vi har
och kommer fortsatt kunna bistå våra kunder, även på reducerade nivåer, tills deras verksamheter återgår
till det normala. Den gradvisa återhämtningen av intäkter som vi har sett jämfört med tidigare nivåer
återspeglar de underliggande faktorerna som påverkar efterfrågan, inklusive lättnader av
nedstängningsrestriktioner och delvis eller full återöppning av akademiska och biofarmaceutiska
forskningslaboratorier runt om i världen. Ledningens bedömning per den 31 december 2021 är att det inte
finns några väsentliga förändringar i risken rörande återvinning av tillgångar, inklusive uppskjutna
skattefordringar och kundfordringar.
Flerårsjämförelse
Ekonomisk utveckling i sammandrag.
Moderbolaget var vilande till och med 7 mars 2019. Koncernens rapport över resultat och övrigt total
resultat, rapport över finansiell ställning samt rapport över kassaflöden inkluderar Olink Holding koncernen
från den 7 mars 2019.

Koncernen

1 januari
– 31
december
2021

1 januari 31
december
2020

4 januari 31
december
2019

94 973

54 067

41 693

Resultat efter finansiella poster

-46 545

-7 259

-18 530

Balansomslutning

539 778

425 325

346 919

416

172

118

88%

70%

59%

KUSD
Nettoomsättning

Antal anställda
Soliditet*

Moderbolaget
KSEK
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Antal anställda
Soliditet*

1 januari 31
december
2021

1 januari 31
december
2020

4 januari 31
december
2019

17 255

-

-

-149 593

-52 835

-21 387

4 714 785

2 679 336

2 466 306

1

0,25

0

100%

99%

84%

*Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutning.
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Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande/behandling finns följande belopp i kronor:
SEK
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Överkursfond

4 550 093 010

Balanserat resultat inkl. årets resultat

-136 256 498
4 413 836 512

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
4 413 836 512

i ny räkning överförs

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande finansiella rapporter med
tillhörande bokslutskommentarer.
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Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen

Belopp i KUSD
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor

1 januari 31
december
2021

Not
5

94 973

54 067

7,9

-36 764

-17 456

58 209

36 611

Bruttoresultat
Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader
Övriga rörelseintäkter

1 januari 31
december
2020

7,9

-33 668

-12 722

7,8,9

-47 495

-20 102

7,9

-22 141

-9 632

443

475

6

Rörelseresultat

-44 652

-5 370

Finansiella intäkter

10

1 973

5 455

Finansiella kostnader

10

-3 865

-7 344

-46 545

-7 259

8 206

479

-38 339

-6 780

Poster som kan omföras till resultatet:
Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska
verksamheter

-37 659

36 761

Årets övrigt totalresultat, efter skatt

-37 659

36 761

Årets totalresultat, efter skatt

-75 998

29 981

Årets totalresultat (hänförligt till
moderbolagets ägare)

-75 998

29 981

-0,43

-1,10

Resultat före skatt
Skatt

11

Årets resultat (Hänförligt till moderbolagets
ägare)
Övrigt totalresultat:

Resultat per aktie före och efter utspädning

25
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Rapport över finansiell ställning för koncernen

Not

Belopp i KUSD

31 december
2021

31 december
2020

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

14

308 124

347 387

Materiella anläggningstillgångar

15

12 696

5 774

Nyttjanderättstillgångar

16

8 778

4 684

Uppskjutna skattefordringar

11

9 091

37

Andra långfristiga fordringar

17

422

133

339 111

358 015

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager

18

28 940

20 826

Kundfordringar

19

42 061

33 482

Övriga fordringar

20

4 094

2 856

7 476

1 491

Likvida medel

118 096

8 655

Summa omsättningstillgångar

200 667

67 310

SUMMA TILLGÅNGAR

539 778

425 325

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

EGET KAPITAL
Aktiekapital

21

30 964

27 224

Övrigt tillskjutet kapital

21

506 008

257 774

1 701

39 360

Balanserat resultat, inkl. årets resultat

-62 997

-24 658

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare

475 676

299 700

Reserver

SKULDER
Långfristiga skulder
Leasingskulder

16

5 427

63 965

Uppskjutna skatteskulder

11

27 092

33 193

32 519

97 158

2 952

2 146

8 668

6 658

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leasingskulder

16

Leverantörsskulder
Skatteskulder

11

314

506

Övriga kortfristiga skulder

23

19 649

19 157

Summa kortfristiga skulder

31 583

28 467

Summa skulder

64 102

125 625

539 778

425 325

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen
Balanserad
vinst, inkl.
årets
resultat

Övrigt
tillskjutet
kapital

Omräknings
reserv

22 124

199 121

2 599

-17 878

205 966

Årets resultat

-

-

-

- 6 780

-6 780

Årets övrigt totalresultat

-

-

36 761

-

36 761

-

-

36 761

-6780

29 981

5 100

58 653

-

-

63 753

Belopp i KUSD

Not

1 januari 2020

21

Årets totalresultat
Transaktioner med
koncernens ägare
Aktieägartillskott

Aktiekapital

Totalt
eget
kapital

Nyemission

21

-

-

-

-

-

31 december 2020

21

27 224

257 774

39 360

-24 658

299 700

Årets resultat

-

-

-

-38 339

-38 339

Årets övrigt totalresultat

-

-

-37 659

-

-37 659

Årets totalresultat

-

-

-37 659

-38 339

-75 998

Transaktioner med
koncernens ägare
Aktieägartillskott

21

-

-

-

-

-

Nyemission
Aktierelaterad
ersättning

21

3 740

245 543

-

-

249 283

22

-

2 691

-

-

2 691

31 december 2021

21

30 964

506 008

1 701

-62 997

475 676
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Rapport över kassaflöden för koncernen

Belopp i KUSD

1 januari 31
december
2021

Not

1 januari 31
december
2020

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt

-46 545

-7 259

15 802

12 540

1 893

1 889

-

-

Justering för ej kassaflödespåverkande poster
Avskrivningar
Finansnetto

14,15,16
10,
16

Kursdifferenser
Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar
Aktierelaterad ersättning
Erhållen ränta
Betald ränta
Erhållen (+) / Betald (-) inkomstskatt

502

-

2 524

-

98

-

-2 312

-4 726

-2 266

-5 339

-30 304

-2 895

-10 158

-5 978

Ökning (-) /Minskning (+) av kundfordringar
Ökning (-) / Minskning (+) av övriga
rörelsefordringar
Ökning (+) /Minskning (-) av
leverantörsskulder
Ökning (+) / Minskning (-) av övriga
rörelseskulder

-12 172

-11 889

-6 105

-911

3 014

3 738

2 039

11 146

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-53 686

-6 789

Förändring av rörelsekapital:
Ökning (-) av varulager

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

14

-4 325

-7 791

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

15

-10 482

-3 460

Förvärv av dotterföretag, netto likvidpåverkan

13

-

-4 593

Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Minskning/(ökning) av övriga finansiella
anläggningstillgångar

144

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-297

2

-14 960

-15 842

264 706

19 155

Finansieringsverksamheten
Likvid från nyemission

21

Emissionskostnader
Likvid från räntebärande skulder

-19 484
17.4

2 312

Återbetalning av räntebärande skulder
Amortering av leasingskuld

7 930

-65 627
17.4

-2 845

-1 490

-

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

179 062

25 595

Årets kassaflöde

110 415

2 946

8 656

6 162

-975

-471

118 096

8 655

Erhållna aktieägartillskott

Likvida medel vid årets början
Valutakursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut
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Noter till de finansiella rapporterna
1 Allmän information
Olink Holding AB (publ) (f.d. Knilo HoldCo AB) (“moderbolaget”) är ett svenskregistrerat aktiebolag med
säte i Uppsala, Sverige. Moderbolaget bildades den 4 januari 2019 för att förvärva Olink Proteomics Holding
AB och dess dotterbolag. Olink Holding ABs (publ) (f.d. Knilo HoldCo AB) adress är Uppsala Science Park,
Dag Hammarskjölds väg 54A, SE-752 37 UPPSALA, Sweden.
Den 29 mars 2021 slutförde Olink Holding AB (publ) börsintroduktionen och bolagets aktier godkändes för
notering på Nasdaq Global Market ”Nasdaq” under handelssymbolen ”OLK”. Handeln på Nasdaq inleddes vid
öppningen den 25 mars 2021. Olink Holding ABs största ägare är Summa Equity Holding AB, Stockholm, Sverige.
Moderbolagets verksamhet utgörs av managementtjänster till dotterbolagen.
Moderbolaget äger 100% av Knilo BidCo AB, ett bolag som bildades den 4 januari 2019 i Sverige och har
sitt säte i Uppsala, Sverige. Knilo BidCo AB äger 100% av Olink Proteomics Holding AB. Knilo BidCo AB
användes för att förvärva Olink Proteomics Holding AB den 7 mars 2019 (“Olink förvärvet”).
Den största aktieägaren i Olink Holding AB (publ) är Summa Equity AB, Stockholm, Sverige vilka äger 65
% av aktierna per den sista december 2021 (via Knilo InvestCo och Knilo ManCo).
tjänster.

Koncernen utvecklar, producerar, marknadsför och säljer biotekniska produkter samt relaterade

Koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 16 mars 2022.
2 Väsentliga redovisningsprinciper
Väsentliga tillämpade redovisningsprinciper presenteras nedan. Redovisningsprinciperna har tillämpats
konsekvent på samtliga perioder som presenteras i koncernens finansiella rapporter, om inget annat anges.
Samtliga belopp är i KUSD om inget annat anges.
2.1 Grund för upprättande
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)
utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet för
finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt
Årsredovisningslagen tillämpats.
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör
bedömningar som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna. Områden som kräver hög grad av
bedömningar eller komplexitet, eller områden där antaganden och uppskattningar är väsentliga framgår av
not 3.
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Det finns inga finansiella
tillgångar eller skulder som redovisas till verkligt värde återkommande.
Nya och ändrade standarder och tolkningar
Följande ändringar kan tillämpas första gången för räkenskapsåret som börjar 1 januari 2021:
•
•

Covid-19- relaterade hyresrabatter- ändring av IFRS 16, och
Referensräntereformen- Fas 2- ändringar av IFRS9, IAS 39, IFRS 7, IFFRS 4 och IFRS 16.

Ändringarna som är listade ovan har inte haft någon påverkan på de finansiella rapporterna och förväntas
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inte ha en väsentlig påverkan på framtida finansiella rapporter.
Nya och ändrade standarder som ännu inte trätt i kraft
Följande nya redovisningsstandarder, ändringar av redovisningsstandarder och tolkningar som inte är
obligatoriska för redovisningsperioden 31 december 2021 har inte antagits i förtid av bolaget.
-

Ändringar av IFRS 3- uppdatering av hänvisning till Conceptual Framework for Financial Reporting
Ändringar av IAS16- redovisning av intäkter från tillgångar under uppförande
Ändringar av IAS 37- Förlustkontrakt, kostnad för att uppfylla ett kontrakt
Årliga förbättringar av IFRS standarder 2018-2020- ändringar av IFRS 1, IFRS 9, IFRS 16 och IFRS 41

Dessa standarder eller tokningar förväntas inte ha någon väsentlig inverkan på koncernen under nuvarande eller
framtida redovisningsperioder eller på förutsebara framtida transaktioner.
2.2 Konsolideringsprinciper
Koncernens finansiella rapporter består av moderbolaget och dess dotterbolag. Bestämmande
inflytande föreligger om Moderbolaget har inflytande över investeringsobjektet, är exponerad för eller har rätt
till rörlig avkastning från sitt engagemang samt kan använda sitt inflytande över investeringen till att påverka
avkastningen. Dotterbolag konsolideras från att bestämmande inflytande uppkommer och upphör att
konsolideras när bestämmande inflytande upphör.
För dotterbolag som förvärvas eller avyttras under en period inkluderas tillgångar, skulder, intäkter och
kostnader från tidpunkten att bestämmande inflytande uppkommer till tidpunkten när bestämmande
inflytande över dotterbolaget upphör. En förändring av ägandet av ett dotterbolag, utan att bestämmande
inflytande upphör, redovisas som en egetkapitaltransaktion.
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller förluster
som uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid
upprättandet av koncernredovisningen. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade
vinster, men endast i den utsträckning det inte finns något nedskrivningsbehov.
Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera en
konsekvent tillämpning av koncernens principer.
2.3 Väsentliga redovisningsprinciper
i. Rörelseförvärv
Rörelseförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden. Överförd ersättning, identifierbara tillgångar och
övertagna skulder redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten.
När överförd ersättning, tillsammans med eventuellt innehav utan bestämmande inflytande, överstiger
det verkliga värdet på förvärvade tillgångar och övertagna skulder, redovisas överskottet som goodwill.
Förvärvsrelaterade kostnader redovisas i resultatet i den period som de uppkommer. Goodwill redovisas
som en separat post när det är hänförligt till dotterbolag och inkluderas i det redovisade värdet avseende
joint venture och intresseföretag. Goodwill är upptagen till den valuta som föreligger för den verksamhet
som den hänför sig till.
ii. Omräkning av utländsk valuta
Funktionell och rapporteringsvaluta
Koncernens rapporteringsvaluta är USD. Dotterbolag inkluderas i de finansiella rapporterna baserat på dess
funktionella valuta. För samtliga dotterbolag är den funktionella valutan den valuta som gäller i det primära land
som dotterbolag har sin verksamhet i. Koncernen använder den direkta metoden vid konsolidering och vid
avyttring av en utlandsverksamhet omklassificeras vinsten eller förlusten till en vinst eller förlust som uppstår
genom att använda denna metod.
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Transaktioner och mellanhavanden
Transaktioner i utländsk valuta räknas om till valutakursen på transaktionsdagen för den funktionella
valutan.
Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs för den funktionella
valutan. Icke-monetära tillgångar och skulder redovisas till den kurs för den funktionella valutan som gällde
vid den initiala transaktionsdagen.
Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller vid omräkning av monetära poster redovisas i
koncernens resultat.
Omräkning av utländska dotterbolag
Resultat och finansiell ställning för utländska dotterbolag med en funktionell valuta som inte är USD
räknas om till USD, enligt följande:
•

Tillgångar och skulder räknas om till balansdagens kurs

•

Resultatet räknas om till den genomsnittskurs som förelåg under den månad som resultatet
uppkom

•

Omräkningsdifferenser som uppkommer vid omräkning av utländska verksamheter redovisas i
övrigt totalresultat. Vid avyttring av utlandsverksamheter omklassificeras
omräkningsdifferenserna till resultatet.

•

Goodwill och verkligtvärdejusteringar hänförliga till förvärv av utlandsverksamheter ses som
tillgångar och skulder hänförlig till dessa verksamheter och räknas om till balansdagens kurs.

iii. Intäktsredovisning
Koncernens intäkter genereras främst från segmenten: Kit och Tjänster. Intäkter från Kit avser
försäljning av paneler direkt till kunder som använder utrustningen och analyser i deras egna laboratorier.
Intäkter från Tjänster avser försäljning av paneler genom avgift-för-service-laboratorium, där koncernen utför
analyser av sina egna produkter på uppdrag av kunder.
Moms och övriga försäljningsskatter inkluderas inte i intäkterna.
Kit och tjänster
Intäkter från försäljning av Kit redovisas vid en tidpunkt när kontrollen av produkterna förs över till
kunden enligt fraktvillkoren.
Intäkter från tjänster redovisas vid tidpunkten när resultatet av analyserna överförs elektroniskt till
kunderna.
Huvuddelen av kontrakten för leverans av Kit eller utförande av tjänster till fast pris hänför sig till order
innehållande ett sammantaget prestationsåtaganden. Kontrakten med kunderna innehåller inga rörliga
ersättningar. Koncernen accepterar vanligtvis inga returer eller lämnar rabatter. Intäkter redovisas först när
det är mycket sannolikt att en väsentlig återföring av ackumulerade intäkter inte kommer att uppstå. Den
genomsnittliga försäljningsordern löper på mindre än en månad.
Utvecklingstjänster
Intäkter för utvecklingstjänster redovisas över tid eftersom kontrollen överförs till kunden baserat på
omfattningen av färdigställandet av åtagandet. Dessa kontrakt innehåller ett sammantaget
prestationsåtagande i form av tillhandahållande av kundanpassade utvecklingstjänster avseende paneler.
Kundanpassade utvecklingsprojekt debiteras till fast pris och löper under flera månader. Koncernen
använder sig i huvudsak av en “input-metod” för att fastställa färdigställandegraden för kundanpassade
utvecklingstjänster eftersom det finns en direkt koppling mellan prestation (d v s baserat på nedlagda
kostnader i relation till totala kostnader) och överföringen av tjänsten till kunden.
Den genomsnittliga löptiden för tjänstekontrakt är mindre än 12 månader.
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iv. Forskning och utveckling
Utgifter för forskning som syftar till att erhålla ny vetenskaplig eller teknisk kunskap redovisas som
kostnad då de uppkommer.
Utgifter för utveckling, där forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas för att åstadkomma nya eller
förbättrade produkter eller processer, redovisas som en tillgång i rapporten över finansiell ställning, om
produkten eller processen är tekniskt och kommersiellt användbar och företaget har tillräckliga resurser att
fullfölja utvecklingen och därefter använda eller sälja den immateriella tillgången. Det redovisade värdet
inkluderar samtliga direkt hänförbara utgifter; t ex för material och tjänster, ersättningar till anställda,
registrering av en juridisk rättighet, avskrivningar på patent och licenser, låneutgifter i enlighet med IAS 23.
Övriga utgifter för utveckling redovisas i året resultat som kostnad när de uppkommer. I rapport över
finansiell ställning redovisade utvecklingsutgifter är upptagna till anskaffningsvärde minus ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Avskrivningar påbörjas från den tidpunkt då tillgången är färdig att användas. Avskrivningar görs linjärt
över nyttjandeperioden. Nyttjandeperioden bestäms när utvecklingsprojektet är klart och bedöms vara 5 år.
v. Tvister
Avsättning görs för beräknade kostnader för reglering av tvister för koncernen i det fall det är sannolikt
med ett utflöde av resurser kommer att krävas och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
vi. Leasing
Koncernen redovisar en nyttjanderättstillgång för leasingkontrakt där koncernen är leasetagare.
Nyttjanderättstillgångar redovisas initialt i koncernens rapport över finansiell ställning. Tillhörande skuld till
leasegivaren redovisas som en leasingskuld uppdelat på kortfristiga och långfristiga skulder. Redovisat
värde på skulden ökar successivt med räntan på skulden och reduceras med leasingbetalningar.
Nyttjanderättstillgångarna värderas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar
och nedskrivningar samt för justering av omvärdering av leasingskulden. Icke-leasingkomponenter
redovisas separat från leasingkomponenter.
Vid inledningsdatumet för leasen, redovisar koncernen leasingskulder till nuvärdet av leasingbetalningar
över leasingperioden. Leasingbetalningar inkluderar inte variabla leasingbetalningar, utan kostnadsför när
de uppkommer, såvida de inte beror på ett index eller ett pris. Koncernen använder sig av den marginella
låneräntan vid beräkning av nuvärdet av leasingbetalningarna vid inledningsdatumet eftersom den implicita
räntan inte lätt kan fastställas. Den marginella låneräntan beräknas utifrån hur koncernen skulle kunna låna
på liknande villkor och liknande säkerhet för att erhålla en liknande tillgång på en liknande marknad.
Om ändringar och omvärderingar görs omvärderas leasingskulden och nyttjanderättstillgången.
Nyttjanderättstillgången skrivs i de flesta fall av linjärt över den kortare period av tillgångens
nyttjandeperiod och leasingperioden. I de fall koncernen är rimligt säkert på att utnyttja en option att köpa
tillgången, skrivs nyttjanderättstillgången av över den underliggande tillgångens nyttjandeperiod. Betalningar
för korttidsleasar och leasing hänförliga till tillgångar av lågt värde redovisas linjärt som en kostnad i
resultatet.
vii. Immateriella tillgångar
Goodwill
Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus nedskrivningar. Goodwill har en obestämbar
nyttjandeperiod och testas för nedskrivningsprövning årligen.
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Övriga immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar värderas till anskaffningsvärde minus avskrivningar och nedskrivningar
Immateriella tillgångar som förvärvas separat redovisas initialt till anskaffningsvärde. Anskaffningsvärdet för
en immateriell tillgång i ett rörelseförvärv är dess verkliga värde vid förvärvstidpunkten.
Licenser som förvärvas separat eller som en del i ett rörelseförvärv skrivs av linjärt över dess bedömda
nyttjandeperiod från och med den tidpunkt då de är tillgängliga för användning.
Kundrelationer och teknologi som förvärvas i ett rörelseförvärv skrivs linjärt av över den beräknade
nyttjandeperioden.
Varumärken som uppkommer i ett rörelseförvärv bedöms ha en obestämbar nyttjandeperiod. De
förvärvade varumärkena är väletablerade inom branschen, och har en fortsatt efterfrågan från och
samarbeten med välrenommerade forskningsinstitut. Vidare förväntas verksamheten bedrivas under dessa
varumärken i en överskådlig framtid, vilket stödjer den obestämbara nyttjandeperioden. Dessa immateriella
tillgångar skrivs inte av utan testas årligen för nedskrivningsprövning antingen individuellt eller på en
kassagenererande enhetsnivå. Bedömningen av obestämbar nyttjandeperiod omprövas årligen för att
bestämma om den obestämbar nyttjandeperioden kan försvaras. Om detta inte är fallet, redovisas
ändringen från obestämbar nyttjandeperiod till bestämbar nyttjandeperiod framåtriktat.
Licenser och kundrelationer har en bedömd nyttjandeperiod om 10 år och teknologi bedöms ha en
nyttjandeperiod om 15 år. Nyttjandeperioderna omprövas varje år och ändras vid behov.
viii. Byggnader, maskiner och inventarier
I byggnader, maskiner och inventarier inkluderas förbättringsutgifter på annans fastighet, maskiner och
andra tekniska anläggningar, inventarier, verktyg och installationer och pågående nyanläggningar.
Byggnader, maskiner och inventarier redovisas till anskaffningsvärde minus avskrivningar och
nedskrivningar. Avskrivningar redovisas linjärt över den förväntade nyttjandeperioden ned till restvärdet,
med undantag för mark. Restvärdet och nyttjandeperioderna omprövas varje år och ändras vid behov. De
förväntade nyttjandeperioderna för de större kategorierna av byggnader, maskiner och inventarier är:
•

Förbättringsutgifter på annans fastighet 5 år

•

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år

•

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Vid avyttring av byggnader, maskiner och inventarier, bokas anskaffningsvärdet minus ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar bort från rapporten över finansiell ställning och nettobeloppet minus
eventuell ersättning redovisas i resultatet.
ix. Nedskrivning av anläggningstillgångar
Det redovisade värdet på anläggningstillgångar prövas för nedskrivning individuellt eller som en del av
en större kassagenererande enhet (KGE) när det finns indikation för nedskrivningsbehov. Utöver detta
testas goodwill, immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod och immateriella tillgångar som
ännu inte har tagits i bruk för nedskrivningsprövning årligen. Eventuella nedskrivningar redovisas i resultatet.
Nedskrivning av goodwill återförs inte. Nedskrivningar av andra anläggningstillgångar återförs endast i
den mån det har skett förändringar i uppskattningar för att bestämma återvinningsvärdet och endast till den
del att det återförda beloppet inte överstiger det redovisade värdet, netto efter avskrivningar som skulle ha
förelegat, om ingen nedskrivning hade redovisats.
x. Varulager
Varulager redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Anskaffningsvärdet utgörs av direkt material, direkta personalkostnader och skälig del av rörliga och fasta
indirekta kostnader, baserat på en normal kapacitet. Anskaffningsvärdet för varulager beräknas vanligen
genom tillämpning av först in, först ut-metoden.
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xi. Finansiella instrument
Finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde via övrigt totalresultat eller
verkligt värde via resultaträkningen. Värderingen utgår ifrån företagets affärsmodell för förvaltningen av de
finansiella tillgångarna och de avtalsenliga kassaflödena för de finansiella tillgångarna. För finansiella
tillgångar, exklusive kundfordringar, görs initialt en avsättning för förväntade kreditförluster inom 12
månader. Om det därefter finns indikationer på en ökad kreditrisk ökas avsättningen till att täcka
återstående löptid. Om inga rimliga förväntningar finns att återvinna tillgången skrivs den bort.
Förväntade kreditförluster redovisas i resultaträkningen avseende finansiella tillgångar värderade till
upplupet anskaffningsvärde och till verkligt värde via övrigt totalresultat förutom för eget kapitalinstrument.
Kundfordringar
Kundfordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde och redovisas till fakturerat värde med avdrag
för förväntad kreditförlust. Avsättningen för förväntad kreditförlust beräknas baserat på en matris med
historiska erfarenheter avseende förluster på kundfordringar. De förväntade kreditförlusterna varierar
beroende på hur många dagar en kundfordring är förfallen men hänsyn tas också till aktuella ekonomiska
förutsättningar och förväntan om framtida förhållanden. För att fastställa förväntad kreditförlust klassificeras
kunderna in grupper beroende på liknande förlustmönster. Förutsättningarna för förlustmönster baseras på
typ av verksamhet, plats och typ av kund.
Om inga rimliga förväntningar finns för återvinning skrivs kundfordringen bort mot redovisad
förlustreserv och redovisas i resultaträkningen. Om en tidigare bortskriven fordran återvinns redovisas en
intäkt i resultaträkningen. Långfristiga kundfordringar diskonteras om effekten är väsentlig.
Likvida medel och kortfristiga placeringar
Likvida medel och kortfristiga placeringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde och inkluderar
medel omedelbart tillgängliga hos finansiella institutioner.
Checkräkningskredit redovisas som kortfristiga räntebärande skulder i rapporten över finansiell
ställning.
Finansiella skulder
Finansiella skulder klassificeras initialt till verkligt värde via resultaträkningen, räntebärande skulder,
leverantörsskulder eller som derivat för säkringsredovisning i en effektiv säkring. Alla finansiella instrument
redovisas initialt till verkligt värde och för räntebärande skulder eller leverantörsskulder netto efter
transaktionskostnader.
Koncernens finansiella skulder inkluderar leverantörsskulder, andra skulder och räntebärande skulder
(inklusive checkräkningskredit).
Räntebärande skulder redovisas efter första redovisningen till upplupet anskaffningsvärde enligt
effektivräntemetoden redovisat i koncernens resultat över lånets löptid.
Derivat
Koncernen innehar för närvarande inga derivatinstrument.
Bortbokning av finansiella tillgångar och finansiella skulder
Finansiella tillgångar tas bort från rapporten över finansiell ställning när rätten att erhålla kassaflöden
från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört 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 rapporten över finansiell ställning, redovisas en vinst eller förlust i
rapport över totalresultat. Vinsten eller förlusten beräknas som skillnaden mellan de ursprungliga
avtalsenliga kassaflödena och de modifierade kassaflödena diskonterade till den ursprungliga effektiva
räntan.
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xii. Pensioner
Koncernen har avgiftsbestämda planer. Avgifter kostnadsförs när de uppstår.
xiii. Aktierelaterade ersättningar
Aktierelaterade ersättningar erbjuds anställda, konsulter och styrelseledamöter genom koncernens
”2021 Incentive Award Plan”, vilket inkluderar aktieoptioner (ISO), s.k. restricted stock unit awards (RSU) samt
prestationsbaserade s.k. restricted stock unit awards. Mer information avseende dessa program finns i not 22.
Aktieoptioner
Det verkliga värdet på de optioner som tilldelats i optionsprogrammet redovisas som en
personalkostnad med motsvarande ökning av eget kapital. Det totala beloppet som kostnadsförs bestäms
utifrån det verkliga värdet av de tilldelade optionerna med beaktande av eventuella tjänstevillkor. Den totala
kostnaden redovisas över intjänandeperioden på fyra år, vilket är den period under vilken villkoren för
intjänande ska vara uppfyllda. Vid slutet av varje period omprövar bolaget sina uppskattningar av antalet
optioner som bedöms tjänas in baserat på tjänstevillkoren. Effekten av omprövningen av den ursprungliga
uppskattningen redovisas i resultaträkningen med motsvarande justering av eget kapital.
Restricted stock units
Under aktieprogrammet för anställda, kommer RSU:erna att tjänas in under en period på fyra år och
nya aktier kommer att emitteras när RSU:erna tjänats in utan kontant ersättning. Över intjänandeperioden
redovisas marknadsvärdet av RSU:erna som en personalkostnad med en motsvarande ökning av eget kapital.
Den totala kostnaden redovisas över intjänandeperioden på fyra år, vilket är den period som villkoren för
intjänande ska vara uppfyllda. Vid slutet av varje period omprövar bolaget sina uppskattningar av antalet
RSU:er som bedöms tjänas in baserat på tjänstevillkoren. Effekten av omprövningen av den ursprungliga
uppskattningen redovisas i resultaträkningen med motsvarande justering av eget kapital.
xiii. Aktuell och uppskjuten skatt
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas med tillämpning av beslutade eller i praktiken
beslutade skattesatser per balansdagen.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader
mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjutna skattefordringar
redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Uppskjuten skatt
avseende temporära skillnader hänförliga till andelar i dotterföretag, intresseföretag och joint ventures som
inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid beaktas inte. Uppskjuten skatt beräknas med
tillämpning av beslutade eller i praktiken beslutade skattesatser per balansdagen.
För osäkra skattepositioner bedömer ledningen vad det sannolika utfallet kan bli med utgångspunkt att
skattemyndigheten har full information om den aktuella situationen. Avsättning görs när det är sannolikt att
utbetalning kan komma att ske med bästa uppskattning av skulden. Vid uppskattning av skulden använder
koncernen sig av en riskbaserad metod för att fastställa sannolikheten för att koncernen kommer att erhålla
ersättning. Dessa uppskattningar beaktas för respektive skatteposition samt råd från experter.
xiv. Statliga stöd
Statliga bidrag relaterade till tillgångar redovisas i rapport över finansiell ställning som en förutbetald
intäkt till verkligt värde när det föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer att erhållas och att koncernen
kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget och periodiseras som övrig rörelseintäkt över
tillgångens nyttjandeperiod.
Bidrag som är avsedda att kompensera koncernen för kostnader periodiseras systematiskt i årets
resultat som övrig rörelseintäkt på samma sätt och över samma perioder som kostnaderna bidragen är avsedda
att kompensera för, såvida inte villkoren för att erhålla bidraget uppfylls efter att de relaterade kostnaderna har
redovisats. I dessa fall redovisas bidraget i den period under vilken företaget erhåller en fordran på staten.
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3 Väsentliga uppskattningar och bedömningar
Covid-19 pandemin har påverkat delar av verksamheten negativt, och vi förväntar oss att den kommer
att fortsätta att ha en negativ påverkan. Covid-19 har främst stört kunddelen i leveranskedjan då kunders
laboratorier har arbetat med reducerad kapacitet under stora delar av 2020. Covid-19 har påverkat
koncernens prognostiserade tillväxttakt negativt för 2020, särskilt eftersom kunder har haft problem med
åtkomst till deras laboratorier. Vi har inte sett några betydande avbeställningar i vår pipeline, dock har det
skett förseningar då kunder väljer att senarelägga projekt. Vi fortsätter att noggrant övervaka hur pandemin
och insatsåtgärder påverkar vår verksamhet. Koncernens produktions- och tillverkningsanläggningar finns i
Uppsala, Sverige och Watertown, Massachusetts. Vi har hittills inte upplevt några väsentliga störningar i vår
punktion eller leverans av varor. Koncernen ökade sina varulagernivåer under 2020 och 2021 för att kunna
arbeta med högre nivåer än vad vi har gjort historiskt. Även om vi har sett en minskad efterfrågan till följd av
covid-19 pandemin har vi inte observerat några väsentliga förändringar i vår underliggande kundbas. Vi har
och kommer fortsatt kunna bistå våra kunder, även på reducerade nivåer, tills deras verksamheter återgår
till det normala. Den gradvisa återhämtningen av intäkter som vi har sett jämfört med tidigare nivåer
återspeglar de underliggande faktorerna som påverkar efterfrågan, inklusive lättnader av
nedstängningsrestriktioner och delvis eller full återöppning av akademiska och biofarmaceutiska
forskningslaboratorier runt om i världen. Ledningens bedömning per den 31 december 2021 är att det inte
finns några väsentliga förändringar i risken rörande återvinning av tillgångar, inklusive uppskjutna
skattefordringar och kundfordringar.
Att upprätta koncernens finansiella rapporter kräver att företagsledningen gör bedömningar och
uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de
redovisade beloppen av intäkter, kostnader, tillgångar och skulder samt tilläggsupplysningar.
Verkliga utfallet kan avvika från dessa bedömningar och uppskattningar. Bedömningar och
uppskattningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av IFRS som har en betydande inverkan på de
finansiella rapporterna avser följande:
3.1 Verkligt värde värdering vid rörelseförvärv
Den 4 januari 2019 bildades moderbolaget och den 7 mars 2019 förvärvades, via ett rörelseförvärv,
Olink Proteomics Holding AB. Företagsledningen har fastställt en förvärvsanalys utifrån de identifierbara
materiella och immateriella tillgångarna. Uppskattning har gjorts av framtida utveckling som stöd för de
värderingsmodeller för verkligt värde som använts för identifierbara materiella och immateriella tillgångar.
Företagsledningens bedömningar av värderingsmodellerna har använts för att allokera erlagd köpeskilling
på förvärvade tillgångar och övertagna skulder samt goodwill, vilket framgår av koncernens rapport över
finansiell ställning.
Vidare har företagsledningen bedömt att det efter förvärvet inte finns någon indikation på
nedskrivningsbehov som föranleder en nedskrivningsprövning. Den årliga nedskrivningsprövningen för
goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämbar livslängd genomfördes 31 december 2021
respektive 2020. Väsentliga bedömningar gjordes för antaganden och uppskattningar för att beräkna
återvinningsvärdet för nedskrivningsprövning.
Bedömningen av nyttjandeperioden för förvärvade immateriella och materiella tillgångar är en viktig
uppskattning. Se vidare not 14.1 för beskrivning av nedskrivningsprövning.
3.2 Leasing
Vid första och efterföljande värdering bedömer företagsledningen villkoren i leasingavtalen.
Bedömningen av villkoren kan avvika mot faktiskt utfall och kan ha en negativ effekt på
nyttjanderättstillgången. Leasingavtalen kan innehålla förlängnings- eller uppsägningsoptioner avseende
leasingperioden. Sådana avtal innebär att företagsledningen måste göra en bedömning av leasingperioden.
När leasingperioden fastställs måste företagsledningen beakta alla fakta och omständigheter för att
bedöma om det är ekonomiskt försvarbart att utnyttja förlängnings- eller inte utnyttja uppsägningsoptioner.
Förlängningsoptioner (eller perioder efter en uppsägningsoption) tas endast hänsyn till om det är rimligt
säkert att koncernen kommer att utnyttja (eller inte utnyttja) en option som ingår i det ursprungliga avtalet.
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Koncernen kan inte fastställa den implicita räntan i leasingkontrakten, varför koncernen använder sig av
den marginella låneräntan för att beräkna leasingskulden. Koncernen uppskattar den marginella låneräntan
genom observerbara indata (ex marknadsräntor) tillgängliga för göra företagsspecifika uppskattningar.
3.3 Utvecklingskostnader
Koncernen har en process för att bedöma om utvecklingskostnader möter kriterierna för att aktiveras.
Baserat på företagsledningens bedömning och karaktären av utvecklingsaktiviteter, är sådana kriterier och
framförallt teknisk och ekonomisk genomförbarhet normalt inte uppfyllda förrän utvecklingsfasen är färdig.
Särskilda projekt, vanligen externa, aktiveras om de uppfyller kriterierna för aktivering i rapporten över
finansiell ställning.
4 Finansiell riskhantering
4.1 Finansiella risker
Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker: marknadsrisk
(inkluderat valutarisk och ränterisk), kreditrisk och likviditetsrisk.
Koncernen strävar efter att minimera potentiella ogynnsamma effekter av dessa risker på koncernens
finansiella resultat.
Syftet med koncernens finansiella verksamhet är att:
•

Se till att koncernen kan uppfylla sina finansiella skyldigheter i rätt tid

•

Hantera finansiella risker; och,

•

Säkerställa tillgången på nödvändig finansiering.

Koncernens riskhantering kontrolleras huvudsakligen av företagsledningen.
Marknadsrisk — valutarisk (transaktionsrisk)
Koncernen bedriver sin verksamhet internationellt och är exponerad för valutakursrisk när fakturering
sker i en annan valuta än den funktionella valutan, primärt USD. Balansering av denna risk uppkommer
delvis naturligt genom matchning av kostnader i samma utländska valuta, det vill säga USD, och upptagning
av lån, såsom krävs, i USD. Valutarisken bevakas regelbundet. Koncernen har inte ingått i några
valutaderivatinstrument.
Exponering
Koncernens exponering mot valutarisk från monetära tillgångar och skulder i utländska valutor var enligt
följande:
31 december 2021
EUR
GBP

KUSD

USD

Kundfordringar

31 641

6 517

1 695

690

2 918

1 379

219

378

-

-

-

-

34 559

7 896

1 914

1 068

31 december 2020
EUR
GBP

CNY

Leverantörsskulder
Räntebärande lån

KUSD

USD

Kundfordringar

CNY

22 683

3 722

1 587

30

Leverantörsskulder

2 740

305

219

-

Räntebärande lån

58 359

5 454

-

-

83 782

9 481

1 806

30

18

Olink Holding AB (publ)
559189-7755

Känslighetsanalys
Följande tabell visar känsligheten vid rimligt möjliga förändringar i valutakursen gällande USD mot SEK
per 31 december 2021 och 2020 samtidigt som alla andra variabler är konstanta. Påverkan på koncernens
resultat före skatt beror på förändringar I verkligt värde på monetära tillgångar och monetära skulder. Det
tillkommer ingen ytterligare påverkan på eget kapital då koncernen inte hade några poster som hade en
direkt effekt på eget kapital. Exponering mot andra utländska valutor var oväsentliga.
Nedan analys är baserad på valutakursförändringar på 3 % för USD. Koncernens lån återbetalades
efter börsnoteringen under 2021 varmed det inte längre finns några förmildrande effekter genom skulden
såsom under 2020.
Koncernens valutarisk i USD:
KUSD
Påverkan av exponering mot USD
Belopp i tusentals USD

31 december 2021
Ökning(-)/minskning(+) i förlust
före skatt

USD/SEK valutakurs - ökning 3 %

908

USD/SEK valutakurs - minskning 3 %

-908

KUSD

31 december 2020

Påverkan av exponering mot USD
Belopp i tusentals US dollar

Ökning(-)/minskning(+) i förlust
före skatt

USD/SEK valutakurs - ökning 3 %

-1 016

USD/SEK valutakurs - minskning 3 %

1 016

Marknadsrisk — ränterisk
Ränterisk är risken att verkligt värde på ett finansiellt instrument eller framtida kassaflöde kopplade till
ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i marknadsräntor. En betydande faktor som
påverkar ränterisken är räntebindningstiden.
Koncernens ränterisk uppstår i huvudsak genom långfristig upplåning med rörlig ränta, vilket exponerar
koncernen för ränterisk kopplat till kassaflöden
Per den sista december 2021 har koncernen inga utestående skulder eller skuldstrukturer annat än
leasing.
Per 31 december 2020 förhandlade koncernen om det befintliga lånefacilitetsavtalet och omvandlade
samtliga utestående lån med rörlig ränta till lån med fast ränta. De framtida kassaflödena kopplade till de
finansiella instrumenten kommer inte att fluktuera på grund av förändringar i marknadsräntorna. De
finansiella instrumenten redovisades till verkligt värde vid ikraftträdandet den 23 december 2020. Med tanke
på den nära anslutningen till årsskiftet anses de finansiella instrumenten vara upptagna till verkligt värde per
den 31 december 2020. Koncernens räntebärande skulder till fast ränta var huvudsakligen i USD och EUR.
Koncernen har inte ingått i några räntederivatinstrument.
Kreditrisk
Kreditrisken är risken för att en kund eller motpart i ett finansiellt instrument inte kan fullgöra sitt
åtagande och därigenom förorsakar koncernen en finansiell förlust.
Koncernen är exponerad för kreditrisk från sin löpande verksamhet (främst kundfordringar) och från sin
finansieringsverksamhet, inklusive inlåning i banker och hos finansinstitut och valutatransaktioner.
Kreditrisken avser främst kundkrediter som omfattas av vissa kreditvärderingsregler och tillståndsprocesser.
Majoriteten av företagens kundbas är dock främst välrenommerade globala företag och sådana kunder har
vanligtvis höga kreditbetyg. Koncernens försäljning är koncentrerad till att 44% av försäljningen 2021 och
52% av försäljningen 2020 är hos biofarmaceutiska kunder och kunder inom akademin i USA.
Kundfordringar i USD uppgick per den 31 december 2021 och 2020 till KUSD 31 640 respektive KUSD 22
683.
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Den maximala kreditexponeringen för koncernen motsvarar det redovisade värdet av nettofordringar i
koncernredovisningen. Koncernen har historiskt sett obefintliga kreditförluster och baserat på historiska data
om kreditförluster tillsammans med koncernens syn på de ekonomiska förutsättningarna som kommer att
råda under fordringarnas livslängd, är den förväntade kreditförlusten för kundfordringar oväsentlig (se not
19, ”Kundfordringar”).
Koncernens likvida medel finns i banker med kreditbetyg Investment Grade. Övriga finansiella tillgångar
till upplupet anskaffningsvärde inkluderar hyresdepositioner. Kreditrisken för övriga finansiella tillgångar till
upplupet anskaffningsvärde per den 31 december 2021 och 2020 är oväsentlig och ingen kreditförlustreserv
har redovisats.
Likviditetsrisk
Kreditfaciliteter hos banker tillsammans med likvida medel hos banker gör så att koncernen kan fullgöra
sina skyldigheter som är förknippade med finansiella skulder. Aktieägarlånet konverterades till eget kapital
under 2020 (se not 24 Närstående transaktioner)
Följande tabell innehåller en analys av koncernens finansiella skulder, grupperade efter
förfallostruktur baserat på avtalsenliga odiskonterade betalningar och tar hänsyn till den återstående
perioden fram till deras avtalsenliga förfallodag den 31 december 2021 och 2020:
KUSD
31 december 2021

Mindre
än 1 år

Totalt

1 till 3 år

3 till 5 år

Mer än 5
år

-

-

-

-

-

Leasingskulder (Not 17.1)

8 379

2 952

3 124

2 262

40

Förskott från kunder (Not 17.2)

5 447

5 447

-

-

-

Leverantörsskulder (Not 17.2)

8 668

8 668

-

-

-

1 till 3 år

3 till 5 år

Lån (Not 17.1)

31 december 2020

Totalt

Mindre
än 1 år

Mer än 5
år

98 332

-

-

98 332

-

Leasingskulder (Not 17.1)

5 394

2 428

2 629

108

229

Förskott från kunder (Not 17.2)

7 367

7 367

-

-

-

Leverantörsskulder (Not 17.2)

6 658

6 658

-

-

-

Lån (Not 17.1)

4.2 Kapitalhantering
För målet med koncernens kapitalhantering, kapital inkluderar aktiekapital, övrigt tillskjutet kapital och
alla reserver hänförliga till moderbolagets aktieägare. Koncernens primära målsättning med dess
kapitalhantering är att maximera aktieägarvärdet.
Koncernen är ett tillväxtföretag som under perioden sedan förändringen av bestämmande inflytande har
erhållit pengar från moderbolaget för att stödja sin långsiktiga strategi och stödja kortsiktig
produktionsökning. Koncernen hanterar sin kapitalstruktur och gör justeringar med hänsyn till förändringar i
ekonomiska förhållanden och villkoren i de finansiella kovenanterna. Brott mot de finansiella kovenanterna
skulle ge långivaren rätt att omedelbart återkalla koncernens lån. För räkenskapsåret som slutade 31
december 2020 uppfyllde koncernen samtliga lånekovenanter och under räkenskapsåret 2021
återbetalades alla lån.
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5. Intäkter och rörelsesegment
5.1 Beskrivning av rörelsesegment och huvudsaklig verksamhet
Rörelsesegment rapporteras utifrån den finansiella information som lämnats till den verkställande
direktören (VD). VD har identifierats som koncernens högsta verkställande beslutsfattare. VD följer upp
rörelsesegmentens resultat separat för att fatta beslut om allokeringen av resurser och för att följa upp deras
prestationer. Segmentens resultat följs upp utifrån omsättningstillväxt med mindre betoning på resultatet till
följd av företagets tidiga utvecklingsstadium. Vinst eller förlust mäts i enlighet med nettovinst eller
nettoförlust i bolagets koncernredovisning. Den högsta verkställande beslutsfattaren följer upp
rörelsesegmenten baserat på omsättningstillväxt och bruttoresultat och rapporterar resultaten för två
segment: Kit och Tjänster. Samtliga övriga segment har slagits samman och ingår i rubriken
Koncerngemensamt/ej allokerat.
Koncernens forsknings- och utvecklingsverksamhet, försäljning- och administrationsverksamhet,
finansiering (inklusive finansiella kostnader, finansiella intäkter och övriga intäkter) och inkomstskatt
hanteras på företagsbasis och allokeras inte till rörelsesegment. Dessa utgifter ingår i koncerngemensamt/ej
allokerat.
Investeringar består av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar.
5.2 Intäkter och bruttoresultat
Följande tabell presenterar finansiell information per segment:
KUSD
1 januari - 31 december 2021

Kit

Tjänster

Summa
segment

Koncerngemensamt
/ ej allokerat

Konsoliderat

Intäkter
Intäkter från externa kunder

26 797

60 221

87 018

7 955

94 973

Summa intäkter från segment

26 797

60 221

87 018

7 955

94 973

Kostnad för sålda varor

-4 112

-28 299

-32 411

-4 353

-36 764

Bruttoresultat

22 685

31 922

54 607

3 602

58 209

Summa resultat från segment

22 685

31 922

54 607

3 602

58 209

Försäljningskostnader

-33 668

Administrationskostnader

-47 495

Forsknings- och
utvecklingskostnader

-22 141

Övriga rörelseintäkter

443

Rörelseresultat

-44 652

Finansiella intäkter

1 875

Finansiella kostnader

-3 767

Resultat före skatt

-46 545

Skatt

8 206

Årets resultat efter skatt
(Hänförligt till
moderbolagets ägare)

-38 339
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Tjänster

Summa
segment

Koncerngemensamt
/ ej
allokerat

KUSD
1 januari - 31 december 2020

Kit

Konsoliderat

Intäkter
Intäkter från externa kunder

14 759

34 404

49 163

4 904

54 067

Summa intäkter från segment

14 759

34 404

49 163

4 904

54 067

Kostnad för sålda varor

-2 671

-12 114

-14 785

-2 671

-17 456

Bruttoresultat

12 088

22 290

34 378

2 233

36 611

Summa resultat från segment

12 088

22 290

34 378

2 233

36 611

Försäljningskostnader

-12 722

Administrationskostnader

-20 102

Forsknings- och
utvecklingskostnader

-9 632

Övriga rörelseintäkter

475

Rörelseresultat

-5 370

Finansiella intäkter

5 455

Finansiella kostnader

-7 344

Resultat före skatt

-7 259

Skatt

479

Periodens resultat efter skatt
(Hänförligt till
moderbolagets ägare)

-6 780

5.3 Fördelning av intäkter från avtal med kunder
Koncernens intäkter härrör huvudsakligen från försäljning av egentillverkade färdiga varor och tjänster i
följande geografiska regioner:
KUSD
1 januari - 31 december 2021
Sverige

Kit

Tjänster

Koncerngemensamt /
ej allokerat

Summa

2 072

3 155

1 467

Amerika

6 694

12 170

27 105

3 068

Europa, Mellanöstern och Afrika (exkl. Sverige)

42 343

10 381

26 612

1 754

38 747

1 908

148

717

2 773

182

2 605

195

2 982

84

596

754

1 434

26 797

60 221

7 955

94 973

Tjänster

Koncerngemensamt /
ej allokerat

Kina
Japan
Övriga världen

KUSD
1 januari - 31 december 2020
Sverige

Kit
4 029

2 307

884

Amerika

7 220

6 824

19 268

1 715

Europa, Mellanöstern och Afrika (exkl. Sverige)

27 807

2 858

10 906

1 166

14 930

374

101

193

668

88

1 369

90

1 547

586

453

856

1 895

14 759

34 404

4 904

54 067

Kina
Japan
Övriga världen
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Ingen kund utgör individuellt mer än 10 % av de totala intäkterna för 2021 och 2020.
5.4 Anläggningstillgångar fördelade per geografisk region
Moderbolaget har sitt säte i Sverige. Anläggningstillgångar är fördelade per geografisk region enligt
följande:
31
december
2021

KUSD
Sverige
Övriga världen
Summa

31
december
2020

327 404

355 179

11 707

2 799

339 111

357 978

6. Övriga rörelseintäkter
I posten Övriga rörelseintäkter ingår offentliga bidrag. Ett av bolagen i koncernen, Olink Proteomics AB,
har resultatfört bidrag från EU för delaktighet i ett EU-finansierat projekt med 0 KUSD för 2021 och med 18
KUSD för 2020. Olink Proteomics har även erhållit 55 KUSD under 2021 för deltagande i ett statligt
finansierat projekt kallat ”Vinnova”. Olink Proteomics AB har inga återstående skyldigheter relaterade till
dessa stadsbidrag. Inga andra dotterbolag har mottagit några statliga bidrag under 2021.
7. Rörelsens kostnader fördelade på kostnadsslag

KUSD

1 januari 31 december
2021

1 januari - 31
december
2020

Ingår i kostnad för sålda varor
Kostnad för varulager, kostnadsförda
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar (Not
15, 16.2)
Avskrivning av immateriella anläggningstillgångar (Not
14)
Personalkostnader (Not 9)

28 988

12 760

2 964

1 540

28

Ingår i försäljningskostnader
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar (Not
15, 16.2)
Avskrivning av immateriella tillgångar (Not 14)

4 783

3 156

537

357

2

11

Personalkostnader (Not 9)

23 077

9 758

Ingår i administrationskostnader
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar (Not
15, 16.2)
Avskrivning av immateriella tillgångar (Note 14)

463

293

10 455

9 736

7 191

3 519

749

478

604

125

8 613

3 359

Personalkostnader (Not 9)
Ingår i forskning- och utvecklingskostnader
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar (Not
15, 16.2)
Avskrivning av immateriella tillgångar (Not 14)
Personalkostnader (Not 9)
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8. Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Koncernen
1 januari - 31
1 januari - 31
december
december
2021
2020

KUSD
PwC
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Övriga tjänster
Övriga revisorer
Revisionsuppdrag
Total

991
978
47
4

384
14
585

-

1
984

2 020

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av års- och koncernredovisningen och bokföringen
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i
enlighet med överenskommelse eller avtal.
Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt
rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av
sådana övriga arbetsuppgifter.
9. Ersättning till anställda
Kostnader för ersättningar till anställda
1 januari 31
december
2021

KUSD

1 januari 31
december
2020

Löner och ersättningar m.m.

32 307

15 269

Aktierelaterade ersättningar

2 524

-

-

-

2 685

1 588

-

-

6 148

2 935

43 664

19 792

Pensionskostnader, förmånsbaserade planer
Pensionskostnader, avgiftsbaserade planer
Andra ersättningar till anställda efter avslutad tjänst
Sociala avgifter
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Medelantalet anställda
1 januari –
31
december
2021

Varav
män

1 januari –
31
december
2020

Varav
män

Koncernen
Sverige

275

35%

127

34%

USA

94

46%

33

34%

Storbritannien

11

64%

2

50%

Nederländerna

4

50%

2

50%

Tyskland

7

86%

3

100%

Frankrike

5

60%

2

0%

Kina

9

56%

1

100%

Japan

3

100%

2

0%

Singapore

1

0%

1

0%

Danmark

1

100%

-

-

Belgien

1

0%

-

-

Österrike

1

100%

-

-

Canada

4

75%

-

-

416

41%

172

34%

Koncernen totalt

Könsfördelning i företagsledningen
31
december
2021

Andel kvinnor (%)

31
december
2020

Koncernen
Styrelsen

25%

0%

VD och övriga ledande befattningshavare

38%

33%

Löner och andra ersättningar, pensionskostnader samt pensionsförpliktelser för ledande
befattningshavare i koncernen
1 januari – 31
december
2021
Ledande
befattningshavare
(8 personer)
2 732
(787)
96
876
303
4 007

KUSD
Löner och andra ersättningar
(varav tantiem o.d)
Aktierelaterade ersättningar
Sociala kostnader
Pensionskostnader
Total Group
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1 januari – 31
december
2020
Ledande
befattningshavare
(3 personer)
839
(204)
179
90
1 108
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Ersättning till VD, andra ledande befattningshavare och styrelse har utgått enligt nedan.
2021
KUSD

Jon Hindar (Ordförande)
Ersättning från moderbolaget
Ersättning från dotterföretag
Nicolas Roelofs
Ersättning från moderbolaget
Ersättning från dotterföretag
Johan Lund
Ersättning från moderbolaget
Ersättning från dotterföretag
Gustavo Salem
Ersättning från moderbolaget
Ersättning från dotterföretag
Jon Heimer (VD)
Ersättning från moderbolaget
Ersättning från dotterföretag
Tommi Unkuri
Ersättning från moderbolaget
Ersättning från dotterföretag
Tina Nova
Ersättning från moderbolaget
Ersättning från dotterföretag
Solange Bullukian
Ersättning från moderbolaget
Ersättning från dotterföretag
Andra ledande
befattningshavare
(7 personer)
Ersättning från moderbolaget
Ersättning från dotterföretag
Summa
Ersättning från moderbolaget
Ersättning från dotterföretag

Grundlön,
styrelsearvode (inkl.
sociala varav rörlig
avgifter)
ersättning

Aktierelaterade
ersättningar
(inkl sociala
avgifter)

Pensionskostnad

Övrig
ersättning

Summa

88
-

-

28
-

-

-

116
-

50
-

-

8
-

-

-

58
-

48
-

-

9
-

-

-

57
-

55
-

-

8
-

-

9
-

72
-

851

216

47

66

-

964

48
-

-

-

-

-

48
-

50
-

-

8
-

-

-

58
-

60
-

-

8
-

-

-

68
-

521
2 219

132
439

12
56

50
187

-

583
2,461

920
3 070

132
655

81
103

50
253

9
-

1 060
3 425

26

Olink Holding AB (publ)
559189-7755

2020
KUSD

Grundlön,
styrelsearvode

Johan Hindar (Ordförande)
Ersättning från moderbolaget
Ersättning från dotterföretag
Nicolas Roelofs
Ersättning från moderbolaget
Ersättning från dotterföretag
Johan Lund
Ersättning från moderbolaget
Ersättning från dotterföretag
Gustavo Salem
Ersättning från moderbolaget
Ersättning från dotterföretag
Jon Heimer (VD)
Ersättning från moderbolaget
Ersättning från dotterföretag
Andra ledande
befattningshavare
(2 personer)
Ersättning från moderbolaget
Ersättning från dotterföretag
Summa
Ersättning från moderbolaget
Ersättning från dotterföretag

varav rörlig
ersättning

Pensionskostnad

Övrig
ersättning

Summa

20

-

-

-

20

20

-

-

-

20

20

-

-

7

27

50

-

-

78

128

625

122

64

-

688

392

82

26

-

419

1 127

204

90

85

1 302

Andra ledande befattningshavare bestod av 2 personer per 21 december 2020 och av 7 personer per
31 december 2021. För mer information om aktierelaterade ersättningar, se not 22.
Avgångsvederlag
Koncernen har inte träffat avtal om avgångsvederlag eller liknande förmåner.
Lån till ledande befattningshavare
Koncernen har inga lån till ledande befattningshavare.
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10. Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader består av:

KUSD

1 januari - 31
december
2021

1 januari - 31
december
2020

Ränteintäkter

98

-

Valutakursdifferenser

1 874

5 455

Summa finansiella intäkter

1 973

5 455

-1 760

-6 355

-386

-276

-1 719

-713

-

-

Summa finansiella kostnader

-3 865

-7 344

Finansnetto

-1 893

-1 889

Räntekostnader på lån och andra skulder
Räntekostnader på leasingskulder
Övriga finansiella kostnader
Valutakursdifferenser

11. Inkomstskatter
Företagsskatten i Sverige sänktes från 22% till 21,4% från 1 januari 2019 och till 20,6% från 1 januari
2021. Kostnaden för inkomstskatt för 2021 och 2020 består i huvudsak av följande:

KUSD

1 januari 31
december
2021

1 januari 31
december
2020

Aktuell skatt
Aktuell skatt på årets resultat

-308

-1 231

Summa aktuell skattekostnad

-308

-1 231

Ökning (+) /minskning (-) av uppskjuten skattefordran

5 324

54

Minskning (+) /ökning (-) av uppskjuten skatteskuld

3 190

1 656

Summa uppskjuten skattekostnad (-)/skatteintäkt (+)

8 514

1 710

Summa skattekostnad (-)/skatteintäkt(+)

8 206

479

Uppskjuten skatt
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Avstämning mellan den redovisade skattekostnaden och den skattekostnad som skulle uppstå om den
lagstadgade skattesatsen i Sverige var, 20,6 % för 2021 och 21,4 % för 2020, och tillämpades på
koncernens resultat före skatt visas i tabellen nedan.

KUSD

1 januari 31
december
2021

Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats i Sverige 20,6%/21,4 %

1 januari 31
december
2020

-46 545

-7 259

9 588

1 553

-1 542

-1 143

184

70

-24

-22

-

21

8 206

479

Skatteeffekter av:
Ej avdragsgilla kostnader
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag
Effekt av andra skattesatser för utländska dotterföretag
Övrig
Summa inkomstskatt

Uppskjutna skatter redovisade i rapport över finansiell ställning
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder:

KUSD
Leasing
skulder

Uppskjutna skattefordringar
31 december 2019

Underskott

Övrigt

10

-

-

Summa
10

-

-

-

-

54

-

-

54

-31

-

-

-31

Valutakursdifferens

4

-

-

4

31 december 2020

37

-

-

37

-

-

-

-

113

4 935

276

5 324

Rörelseförvärv - förvärvsanalys
Redovisat i årets resultat
Kvittat mot uppskjuten skatteskuld

Rörelseförvärv - förvärvsanalys
Redovisat i årets resultat
Redovisat mot eget kapital

-

-

3 825

3 825

Valutakursdifferens

-6

-223

134

-95

31 december 2021

144

4 712

4 235

9 091
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KUSD

Uppskjutna skatteskulder
31 december 2019
Rörelseförvärv

Uppskjuten
skatt på
obeskattade
reserver

Immateriella
tillgångar
och
varulager

895

29,283

Övriga
temporära
skillnader

Summa

167

30 345

-

503

-

503

135

-2 173

382

-1 656

Redovisat i övrigt totalresultat

-

-

-

-

Kvittat mot uppskjuten skattefordran

-

-

-31

-31

Valutakursdifferens

140

3 868

24

4 032

31 december 2020

1 170

31 481

542

33 193

-

-

-

-

-1 116

-2 206

133

-3 190

Redovisat i övrigt totalresultat

-

-

-

-

Kvittat mot uppskjuten skattefordran

-

-

-

-

Valutakursdifferens

-54

-2 864

6

-2 912

31 december 2021

0

26 411

681

27 092

Redovisat i årets resultat

Rörelseförvärv
Redovisat i årets resultat

Koncernen har skattemässiga förluster som uppstått i Sverige om KUSD 43 611 (2020: KUSD 912)
som är tillgängliga på obestämd tid för kvittning mot framtida skattepliktiga vinster i de bolag i vilka
förlusterna uppstått. Koncernen har också skattemässiga underskott relaterade till räntekostnadsavdrag
som uppstått i Sverige om KUSD 17 608 (2020: KUSD 13 230) som är tillgängliga i upp till sex år för
kvittning mot framtida skattepliktiga vinster i de företag där avdragen uppstod. Uppskjutna skattefordringar
har redovisats för de förstnämnda men har inte redovisats för de senare eftersom det för närvarande inte är
sannolikt att de företag i vilka räntekostnadsavdragen uppstått kommer att kunna generera tillräckliga
skattepliktiga vinster innan sexårsfristen löper ut. Dessa räntekostnadsavdrag är inte heller tillgängliga för
andra koncernföretag där vinster förväntas genereras. Vid utvärderingen av sannolikheten för att realisera
de uppskjutna skattefordringarna, övervägde bolaget alla tillgängliga positiva och negativa bevis på framtida
skattepliktiga inkomster, inklusive tidigare rörelseresultat och prognosticerad marknadstillväxt och vinst.
Under 2021 har en förändring om KUSD 9,054 redovisats i uppskjuten skattefordran (2020: KUSD 0) med
en effekt om KUSD 5,234 (2020: KUSD 0) mot årets resultat. Om koncernen kunde redovisa alla
oredovisade uppskjutna skattefordringar skulle resultatet öka med KUSD 3 627 (2020: KUSD 2 831).
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12. Innehav i dotterföretag
Koncernen hade följande innehav i dotterföretag per den 31 december 2021 och 2020:

Ägarandel i %

Dotterföretag
Knilo BidCo AB
Olink Proteomics
Holding AB
Olink Proteomics
AB
Agrisera AB
Olink Proteomics
Inc.
Olink Proteomics
Ltd
Olink Proteomics
B.V
Olink Proteomics
GmbH
Olink Proteomics
KK
Olink Biotech
(Shanghai) Co., Ltd

Säte, land

31
december
2021

31
december
2020

Holdingbolag / Managementtjänster

Sverige

100%

100%

Holdingbolag
Försäljning, produktion, och
utveckling & forskning
Produktion, och utveckling &
forskning
Marknadsföringskoordinering och
försäljningstjänster
Marknadsföringskoordinering och
försäljningstjänster
Marknadsföringskoordinering och
försäljningstjänster
Marknadsföringskoordinering och
försäljningstjänster
Marknadsföringskoordinering och
försäljningstjänster
Marknadsföringskoordinering och
försäljningstjänster

Sverige

100%

100%

Sverige

100%

100%

Sverige

100%

100%

USA

100%

100%

UK

100%

100%

Nederländerna

100%

100%

Tyskland

100%

100%

Japan

100%

100%

Kina

100%

100%

Huvudsaklig verksamhet

13. Rörelseförvärv
Förvärv 2021
Inga förvärv gjordes under 2021.
Förvärv 2020
Den 7 maj 2020 förvärvades 100% av aktierna i Agrisera AB, ett svenskt företag specialiserat på
produktion av polyklonala och monoklonala antikroppar. Koncernen förvärvade Agrisera AB för att utveckla
och utöka biblioteket av protein biomarkörer och öka kontrollen av leverantörsledet (supply chain).
Förvärvspriset om KUSD 4 990 erlades kontant. Ingen villkorad köpeskilling avtalades vid förvärvet.
Köpeskillingen allokerades på förvärvade tillgångar KUSD 3 541 och skulder KUSD 1 057 baserat på
verkligt värde på förvärvsdagen, varvid en goodwill KUSD 2 506 uppstod.
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14. Goodwill och andra immateriella tillgångar
Årets förändringar av goodwill och andra immateriella tillgångar för koncernen är följande:

KUSD
31 december 2019
Rörelseförvärv

Varumärken
och
licenser

Utvecklingskostnader

Goodwill

Kundrelationer

160 843

38 626

86 323

24 632

-

310 424

2 506

1 359

654

180

-

4 699

Teknologi

Summa

-

-

-

127

7 664

7 791

Valutakursdifferenser
31 december 2020

22 671
186 020

5 597
45 582

12 028
99 005

3 446
28 385

950
8 614

44 692
367 606

Rörelseförvärv
Förvärv
Valutakursdifferenser
31 december 2021

-17 589
168 431

-4 310
41 272

-9 361
89 644

593
-2 712
26 266

3 733
-1 005
11 342

4 326
-34 977
336 955

Förvärv

Avskrivningar
31 december 2019

-

3 219

4 796

5

-

8 020

Avskrivning

-

4 005

5 856

11

-

9 872

Valutakursdifferenser
31 december 2020

-

940

1 386

1

-

2 327

-

8 164

12 038

17

-

20 219

-

4 349
-995
11 518

6 297
-1 459
16 876

41
-3
55

401
-19
382

11 088
-2 476
28 831

31 december 2021

168 431

29 754

72 768

26 211

10 960

308 124

31 december 2020

186 020

37 418

86 967

28 368

8 614

347 387

Avskrivning
Valutakursdifferenser
31 december 2021
Redovisade värden

14.1 Nedskrivningsprövning för goodwill och tillgångar med obestämbar ekonomisk livslängd
Koncernen
Vid nedskrivningsprövning allokeras goodwill som förvärvats genom rörelseförvärv och varumärken
med obestämbar ekonomisk livslängd till de kassagenererande enheterna Kit och Tjänster, vilka även är
rörelsesegment
KUSD
31 december 2021
Goodwill
Varumärken

Kit
134 189
15 338

Tjänster
34 242
10 176

Summa
168 431
25 514

31 december 2020
Goodwill
Varumärken

Kit
147 067
16 858

Tjänster
38 953
11 320

Summa
186 020
28 178

Nedskrivningsprövningen för de kassagenererande enheternas baseras på en beräkning av
nyttjandevärde. Detta värde bygger på kassaflödesberäkningar som godkänts av företagsledningen och
täcker en tioårsperiod. Givet koncernens status som ett tillväxtbolag i tidigt stadie är en tioårig prognos
lämplig eftersom koncernen förväntas uppnå den slutliga tillväxten först efter tio år.
Den tillämpade diskonteringsräntan under 2021 och 2020 är baserad på koncernens vägda
genomsnittliga kapitalkostnad på 19% respektive 21% då de båda kassagenererande enheterna har
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integrerad verksamhet inom koncernen. Diskonteringsräntan är justerad där det är lämpligt för specifika
segment, länder och valutarisker. Värderingsmetodiken använder väsentliga indata som inte är baserade på
observerbara marknadsdata och värderingstekniken är därför klassificerad enligt nivå 3 i hierarkin för
verkligt värde.
Detaljer relaterade till modellen för diskonterade kassaflöden som används för nedskrivningsprövningen
av de kassagenererande enheterna Kit och Tjänster är följande:
Värderingsgrund
Viktiga antaganden

Bestämda antaganden

Nyttjandevärde
•
Omsättningstillväxt
•

Vinstmarginal

•

Investeringar och rörelsekapital

•

Slutvärde

•

Diskonteringsränta

•
•

Skattesats
Tillväxttakten är interna prognoser baserad på både intern
och extern marknadsinformation

•

Marginaler reflekterar tidigare erfarenheter och är justerade för
förväntade förändringar

•

Den konstanta tillväxttakten är baserad på ledningens
estimat på genomsnittlig långsiktig tillväxttakt

•

Prognoser för investeringar och rörelsekapital är baserat på en
viss procent av intäkterna

•

Diskonteringsräntan är baserad på koncernens vägda
genomsnittliga kapitalkostnad och justeras vid behov

•
Period för specifik beräkning av
kassaflöden

Skattesatser är baserad på tillämpliga skattesatser för varje
land
10 år

Långsiktig tillväxttakt och
diskonteringsränta

Långsiktig tillväxttakt
Kit och Tjänster
(kassagenererande enheter)

2% per år

Diskonterings
ränta
2021/2020
19% / 21%

Koncernen gjorde sin årliga nedskrivningsprövning för varje rapporterande enhet under 2021 och 2020
genom att använda en modell för diskonterade kassaflöden. Slutsatsen var att återvinningsvärdet för alla
rapporterade enheter översteg det redovisade värdet. Ingen nedskrivning av goodwill behövde göras.
Den diskonterade kassaflödesanalysen inkluderar ledningens nuvarande antaganden gällande framtida
kassaflöden och långsiktig tillväxttakt. Ledningen har identifierat att rimliga förändringar i dessa två viktiga
antaganden under 2021 kan leda till att det redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet för varje
kassagenererande enhet. En ökning av diskonteringsräntan före skatt till 25,9% (+6,6%) i segmentet Kit
eller en ökning till 23,0% (+3,7%) i segmentet Tjänster skulle resultera i en nedskrivning. En minskning av
den långsiktiga tillväxttakten till under 0% (-2,0%) i segmentet Kit eller en minskning till under 0% (-2,0%) i
segmentet Tjänster skulle inte resultera i en nedskrivning.
Under 2021 genomförde ledningen en känslighetsanalys för dessa viktiga antaganden och noterade att
för båda kassagenererande enheterna så skulle en ökning av diskonteringsräntan före skatt till 22,3%
(+3,00%) och en minskning av den långsiktiga tillväxttakten till 0% (-2,00%) inte leda till en nedskrivning.
Ledningen har identifierat att rimliga förändringar i dessa två antaganden inte skulle leda till att
återvinningsvärdet faller under det redovisade värdet för någon av de kassagenererande enheterna.
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15. Materiella anläggningstillgångar
Årets förändringar i materiella anläggningstillgångar för koncernen är följande:
Förbättringsutgift på
annans
fastighet

Maskiner
och andra
tekniska
anläggningar

Inventarier,
verktyg och
installationer

Pågående
nyanläggning
för materiella
anläggningstillgångar

1 januari 2020

530

1 176

1 421

84

3 211

Rörelseförvärv

-

44

63

-

107

123

1 561

1 303

473

3460

Omklassificering
Avyttringar

-

368
-

124
-

-492
-

-

Valutakursdifferenser

6

244

383

11

644

31 december 2020
Rörelseförvärv
Förvärv
Omfklassificering
Avyttringar
Valutakursdifferenser

659
3 147
92
-569
-6

3 393
4 836
200
-21
-373

3 294
1 180
-63
-495
-325

76
1 319
-597
-45

7 422
10 482
-368
-1 085
-749

31 december 2021

3 323

8 035

3 591

753

15 702

KUSD
Anskaffningsvärde

Förvärv

Summa

KUSD
Ackumulerade
avskrivning
1 januari 2020
Årets avskrivning

93

202

175

-

470

114

493

458

-

1065

Avyttringar

-

-

-

-

-

Valutakursdifferenser

-

33

80

-

113

31 december 2020

207

728

713

0

1648

Årets avskrivning

238

1 069

727

-

2 034

Omklassificering

1

-128

59

-

-68

-370

-11

-69

-

-450

Valutakursdifferenser

-1

-55

-102

-

-158

31 december 2021

75

1 603

1 328

0

3 006

Redovisade värden 31
december 2021

3 248

-6 432

2 263

753

12 696

Redovisade värden 31
december 2020

452

2 665

2 581

76

5 774

Avyttring
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16. Leasingavtal
Koncernen är leasetagare.
Koncernen har leasingavtal för olika fastigheter och inventarier som används i produktionen inom
koncernen verksamhet. Leasingperioden för fastigheter och inventarier är normalt mellan 1 och 10 år. Vissa
leasingavtal inkluderar option att förlänga eller avsluta avtalet. Dessa optioner förhandlas av ledningen för
att möjliggöra flexibilitet i hanteringen av leasingportföljen och för att vara i linje med koncernens
verksamhetsbehov.
Under 2021 och 2020 hade koncernen leasingavtal med en leasingperiod på 12 månader eller mindre.
Koncernen tillämpade undantaget för korttidsleasingavtal.
Koncernen har under perioden leasing av kontorsmaterial av lågt värde. Koncernen har tillämpat
undantaget för leasar av lågt värde för dessa tillgångar.
16.1 Belopp redovisade I koncernens rapport över finansiell ställning

31
december
2021

KUSD

31
december
2020

Nyttjanderättstillgång
Fastighet

7 195

3 073

Inventarier

1 583

1 611

Totala tillgångar

8 778

4 684

Kortfristiga (Not 17.1)

2 952

2 146

Långfristiga (Not 17.1)

5 427

2 290

Totala skulder

8 379

4 436

Leasingskulder

Tillkommande nyttjanderättstillgångar uppgick till KUSD 7 122 under 2021 och till KUSD 1 143 under
2020.
16.2 Belopp relaterat till leasingavtal redovisade i koncernens rapport över årets resultat
KUSD

Under 2021

Under 2020

Fastighet

1 611

921

Inventarier

1 068

682

Totala avskrivningar av nyttjanderättstillgångar

2 679

1 603

Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar

Räntekostnad (inkluderad i finansiella kostnader, Not 10)
Totalt belopp redovisat i årets resultat

386

276

3 065

1 879

Inga väsentliga rörliga leasingbetalningar som inte är inkluderade i leasingskulden har identifierats för
koncernen. Betalningar avseende korttidsleasingavtal och leasar av lågt värde var inte väsentliga under
2021 och 2020.
Det totala kassautflödet för leasingavtal var under 2021 KUSD 2 845 och under 2020 KUSD 1 764.
Koncernen lämnar upplysning om förfalloanalysen på leasingskulden i not 4.1.
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17. Finansiella instrument per kategori
Följande tabeller visar koncernens finansiella instrument per kategori:
KUSD
Kortfristiga skuldinstrument värderade till upplupet
anskaffningsvärde
Kundfordringar
Övriga fordringar
Totalt kortfristiga skuldinstrument värderade till upplupet
anskaffningsvärde
Långfristiga skuldinstrument värderade till upplupet
anskaffningsvärde
Övriga långfristiga fordringar
Totalt långfristiga skuldinstrument värderade till upplupet
anskaffningsvärde
Totalt finansiella tillgångar*
*

31 december,
2021

31 december,
2020

42 061

33 482

4 094

2 856

46 155

36 338

422

133

422

133

46 577

36 471

Finansiella tillgångar, annat än likvida medel

17.1 Finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde: Räntebärande lån

KUSD

Ränta

Förfallotidpunkt

31 december
2021

Kortfristiga räntebärande skulder
Leasingskulder (Not 16)1)

6,25%-11%

2022

Totalt kortfristiga räntebärande skulder

2 952
2 952

Långfristiga räntebärande skulder
Leasingskulder (Not 16)1)

6,25%-11%

2022-2030

Lån

5 427
-

Totalt långfristiga räntebärande skulder

5 427

Totalt räntebärande skulder

8 379

1)

Värderas enligt IFRS 16

KUSD

Ränta

Förfallotidpunkt

31 december 2020

Kortfristiga räntebärande skulder
Leasingskulder (Not 16)1)

6,25%-11%

2021

Totalt kortfristiga räntebärande skulder

2 146
2 146

Långfristiga räntebärande skulder
Leasingskulder (Not 16)1)
Lån
Totalt långfristiga räntebärande skulder

2021-2030

2 290

11%

2025

61 675
63 965

Totalt räntebärande skulder
2)

6,25%-11%

66 111

Värderas enligt IFRS 16
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Aktieägarlån och övriga räntebärande lån
Aktieägarlånet och det andra räntebärande lånet konverterades till eget kapital 25 maj 2020. Dessa lån
kunde betalas vid begäran eftersom återbetalningstiden inte var specificerad i låneavtalen. Upplupen ränta
kapitaliserades årligen den sista kalenderdagen varje år. Konverteringen gjordes utan avgift.
Lån
Under 2019, ingicks en lånefacilitet om KUSD 110 000 med Bridgepoint Credit och DNB AB (Publ).
Enligt villkoren i lånefaciliteten hade koncernen tillgång till en Capex/Acquisition lånefacilitet, en lånefacilitet
B, en Recap lånefacilitet och en Revolving lånefacilitet. Lånet hade en kovenant med hävstång mot
fordringsägarna som mäter en rullande 12-månaders EBITDA i förhållande till nettoskulden i slutet av varje
kvartal. Räntan var lika med en bankreferensränta, eller EURIBOR, STIBOR eller LIBOR plus en marginal
mellan 3,0% till 6,25% beroende på lånefacilitet och valutan på lånen och hävstång. Det fanns en avgift
motsvarande 35% av marginalen på outnyttjad lånefacilitet.
Under 2020 ändrades de befintliga lånefaciliteterna med Bridgepoint Credit och DNB AB (Publ), vilket
ökade det totala åtagandet enligt lånefaciliteten till MUSD 137,6. Det ändrade låneavtalet trädde ikraft 23
december, 2020.
Totalt hade MUSD 63,5 dragits av lånefacilitet B, justerat för transaktionskostnader på MUSD 1,8.
Lånen togs upp i USD och EUR för att matcha intäktsströmmarna i USD och EUR. Räntan kapitaliseras
årligen för att ingå i lånefacilitet B och kommer därefter att vara räntebärande tillsammans med resten av
lånet. Återstående outnyttjad kredit under lånefaciliteten var MUSD 74,1. Enligt villkoren i lånefaciliteten
hade koncernen pantsatt tillgångar, inklusive patent och andra immateriella rättigheter, för sitt dotterbolag,
Olink Proteomics Inc. Det redovisade värdet av de pantsatta tillgångarna uppgick till KUSD 6 948 per den 31
december 2020.
Den 30 mars 2021 återbetalades MUSD 65,6 i utestående lånefaciliteter plus upplupen ränta på MUSD
1,9 med hjälp av nettointäkterna från erbjudandet. Den 31 december 2021 hade koncernen MUSD 118,1 i
kontanter på banken och inga utestående lån
17.2 Övriga finansiella skulder

KUSD
Övriga finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Förskotts fakturerade kunder
Leverantörsskulder
Totalt övriga kortfristiga finansiella skulder

31
december
2021

31
december
2020

5 447

7 367

8 668

6 658

14 115

14 025

17.3 Verkligt värde
För att ge en indikation om tillförlitligheten hos de indata som används för att bestämma verkligt värde
har koncernen klassificerat sina finansiella instrument i de tre nivåer som föreskrivs i
redovisningsstandarderna.
Nivå 1: Noterade (ojusterade) priser på aktiva marknader för identiska tillgångar och skulder
Nivå 2: Värderingstekniker för vilken den lägsta nivån på indata som är väsentlig vid beräkning av
verkligt värde är direkt eller indirekt observerbara
Nivå 3: Värderingstekniker för vilken den lägsta nivån på indata som är väsentligt vid beräkning av
verkligt värde inte är observerbara.
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Nedan följer en jämförelse, per klass, av redovisade värden och verkliga värden för koncernens
finansiella instrument, andra än de med redovisade värden som är rimliga approximationer av verkligt värde:

KUSD

Redovisat
värde
-

Finansiella skulder

31 december 2021
Nivå 1

Nivå 2
-

Nivå 3
-

-

Räntebärande lån
Lånefaciliteter **

-

KUSD

Redovisat
värde

-

-

-

31 december 2020
Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Finansiella skulder
Räntebärande lån
Lånefaciliteter **

61 675

-

61 675

-

Företagsledningen bedömer att redovisat värde för banktillgodohavanden, kundfordringar, övriga fordringar,
leverantörsskulder och förskott från kunder är en approximation av det verkliga värdet på grund av
instrumentens korta löptider.
17.4 Förändring av skulder hänförliga till finansieringsverksamheten
Följande tabeller visar förändringar i skulder hänförliga till finansieringsverksamheten i koncernen:

KUSD
Skulder 1 januari 2020
Kassaflöden
Andra förändringar:
Tillkommande
leasingskulder
Valutakursdifferenser
Övrigt
Skulder 31 december
2020
Kassaflöden
Andra förändringar:
Tillkommande
leasingskulder
Valutakursdifferenser
Övrigt
Skulder 31 december
2021

Kortfristiga
räntebärande
skulder
(exkluderat
leasingskulder)
42 720

Kortfristiga
leasingskulder
1 414
-1 490

Långfristiga
räntebärande
skulder
(exkluderat
leasingskulder)
53 228
7 930

Långfristiga
leasingskulder
3 050
-

Totala skulder
hänförliga till
finansieringsverksamheten
100 412
6 440
-

-42 720

637
153
1 432

143
374

474
196
-1 430

1 111
492
42 344

-

2 146
-2 845

61 675
-63 315

2 290
-

66 111
-66 160
-

-

1 379
-133
2 405

-58
1 698

5 320
222
-2 405

6 699
31
1 698

-

2 952

0

5 427

8 379

Aktieägarlånet om 42 720 KUSD redovisat som kortfristiga räntebärande skulder per 31 december 2019
omvandlades till eget kapital i koncernen under 2020 (se not 24 ”Närståendetransaktioner”). Övriga poster
inom kortfristiga och långfristiga leasingskulder om 2 405 KUSD och -2 405 KUS under 2021 (1 432 KUSD
respektive -1 430 KUSD 2020) avser omklassificering av långfristiga leasingavtal till kortfristiga. Posten
övrigt inom långfristiga räntebärande skulder 2021 om KUSD 1 698 avser vändning mot resultatet av
förutbetalda låneuppläggningsavgifter vid tidpunkten då lånet återbetalades. Under 2020 avsåg posten
övrigt om KUSD 374 kostnad för finansieringsavgift som ännu inte betalats per 31 december 2020.
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18. Varulager
31
december
2021

KUSD
Råvaror

31
december
2020

18 402

13 004

Varor under tillverkning

5 138

3 712

Färdiga varor

5 400

4 110

28 940

20 826

Summa varulager till det lägsta av anskaffningsvärde och
nettoförsäljningsvärde

19. Kundfordringar
Kundfordringar är inte räntebärande och förfaller generellt efter 30 till 90 dagar. Koncernen reserverar
för befarade kreditförluster men eftersom koncernen historiskt har redovisat nästan obefintliga kreditförluster
är reserven för befarade kreditförluster inte väsentlig 2021 och 2020. Under 2021 och 2020 redovisade
koncernen kreditförluster på KUSD 365 respektive KUSD 2. För mer information om kreditrisk, se not 4.1.
20. Övriga fordringar
31
december
2021

KUSD
Moms och övriga skattefordringar
Övrigt
Summa

31
december
2020

3 184

2 350

910

506

4 094

2 856

21. Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital
Aktiekapitalet per den 31 december 2021 bestod av följande:
KUSD

Antal aktier

Övrigt
tillskjutet
kapital

Aktiekapital

Stamaktier

119 007 062

30 964

506 008

Summa

119 007 062

30 964

506 008

Aktiekapitalet per den 31 december 2020 bestod av följande (före beaktande av split):
KUSD

Antal aktier

Preferensaktier A
Preferensaktier B1

Övrigt
tillskjutet
kapital

Aktiekapital

1

-

-

200 755 561

21 249

194 741

Stamaktier – klass A

56 221 500

5 946

62 965

Stamaktier – klass B

250 000
257 227 062

29
27 224

68
257 774

Summa
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Preferensaktier A och preferensaktier B1 ger en företrädesrätt till alla former av värdeöverföringar från
koncernen till dess aktieägare. Preferensaktie A har ett fast belopp som kupong och preferensaktie B har en
kumulativ kupong på 8 procent av det investerade beloppet. Det sker ingen årlig kontant utdelning eller
utbetalning eftersom den fasta avkastningen på 8% ackumuleras på obestämd tid. Eftersom utdelningar
eller potentiellt beslut om inlösen av preferensaktie ligger inom koncernens kontroll klassificeras
preferensaktierna som eget kapital instrument. Preferensaktierna har företräde framför stamaktier och
erhåller avkastning innan någon avkastning tilldelas stamaktier. Innehav av preferensaktier A och
preferensaktier B1 berättigar till tio röster per aktie medan innehav av stamaktier, både klass A och B,
berättigar till en röst per aktie. Stamaktie A och stamaktie B har likvärdiga egenskaper. Däremot har
stamaktie B ett högre tröskelvärde vid en potentiell exit eller omstrukturering, inklusive en börsintroduktion,
för att få avkastning.
Den 31 december 2020 omfattade det registrerade aktiekapitalet enligt bolagsordningen 800 000 000
aktier varav 257 227 062 var emitterade och utestående. Under 2020 har 48 264 712 aktier emitterats till ett
kvotvärde på 1 SEK och en premie på 9 SEK per aktie.
Omorganisation av aktiestrukturen
Den 16 mars 2021 godkände bolagets aktieägare antagandet av en ny bolagsordning som föreskrev
omorganisation av befintliga stam- och preferensaktier till en enda aktieklass. Enligt bolagsordningen har
varje aktieslag ombildats till en klass av stamaktier enligt följande:
•

Stamaktierna serie A har ändrats till 56 221 500 stamaktier;

•

Stamaktierna serie B har ändrats till 250 000 stamaktier;

•

Preferensaktieserie A har ändrats till 1 stamaktier och;

•

Preferensaktieserie B1 har ändrats 200 755 561 stamaktier.

Den 16 mars 221 beslutades det även att genomföra en omvänd aktiesplit där det totala antalet
utestående stamaktier (257 227 062) konsoliderades till 105 771 768 stamaktier.
Börsnotering
Den 29 mars 2021 slutförde bolaget en börsnotering om 13 235 294 ADS:er (American Depositary
Shares) motsvarande 13 235 294 stamaktier till ett börsnoteringspris på 20 USD per aktie. Nettointäkten
från börsnoteringen var 245,4 miljoner USD efter avdrag för emissionsrabatter, netto efter uppskjutna
skatter och andra noteringskostnader i samband med börsintroduktionen. Nettointäkterna från
börsnoteringen enligt kassaflödesanalysen på 245,2 miljoner USD återspeglar inte den icke
kassaflödespåverkande rörelsen relaterat den avdragsgilla delen av emissionsavgifterna.
Transaktionskostnader som redovisats som en avdragspost från eget kapital, netto efter uppskjuten skatt,
uppgår till 15,4 miljoner USD.
Efter börsnoteringen den 29 mars 2021 har bolaget 119 007 062 stamaktier utestående.
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Följande tabell visar en avstämning av förändringar i eget kapital från den 1 januari 2020 till den 31
december 2020 och från den 31 december 2020 till den 31 december 2021.
KUSD
1 januari 2020
Nyemission
Aktieägartillskott
31 december 2020
Nyemission
Aktierelaterat ersättningsprogram
Omvänd aktiesplit
31 december 2021

Övrigt
tillskjutet
kapital

Utestående
aktier (antal)

Aktiekapital

208 962 350

22 124

199 121

48 264 712

5 100

58 653

-

-

-

257 227 062

27 224

257 774

13 235 294

3 740

245 543

-

-

2 691

-151 455 294

-

-

119 007 062

30 964

506 008

I maj 2020 omförhandlades aktieägarlånet och konverterades till eget kapital i koncernen, se not 17.1.
Nyemissionen av eget kapital motsvarade det totala redovisade värdet och den upplupna räntan på lånet.
Eget kapital emitterades till samma värde som det redovisade värdet på lånet och konverteringen kommer
inte att resultera i redovisning av en vinst eller förlust utöver oväsentliga belopp relaterade till valutakurser
22. Aktierelaterade ersättningar
Vid årsstämman den 16 mars 2021 godkände våra aktieägare vår s.k. 2021 Incentive Award Plan. Det
huvudsakliga syftet med 2021 års plan är att attrahera, behålla och motivera utvalda anställda, konsulter och
styrelseledamöter genom att bevilja aktiebaserade ersättningar och kontantbaserade prestationsbonusar. Enligt
2021 års plan är 1 085 900 st aktier initialt tillgängliga för emission i enlighet med flera olika aktiebaserade
kompensationer, inklusive aktieoptioner, s.k. restricted stock unit awards och prestationsbaserade s.k.
restricted stock unit awards, dock förutsatt att högst 1 085 900 st aktier får utfärdas. Aktierna kommer att
emitteras när programmet intjänas under en fyraårsperiod.
I samband med börsnoteringen beviljade bolaget optioner att köpa sammanlagt 620 675 st stamaktier
ur 2021 års plan, varav 442 789 st optioner tilldelades vissa av våra ledande befattningshavare och
styrelseledamöter, med ett lösenpris motsvarande 125 % av börsnoteringspriset på 20,00 USD. Dessa optioner
intjänas under fyra år, i enlighet med villkoren i 2021 års plan. Förfallodatumet för optionerna är fem år från
tilldelningsdatum. De väsentliga villkoren för 2021 års plan har sammanfattats i det slutliga prospektet för
börsnoteringen, daterat den 24 mars 2021. IFRS 2 kostnaden beräknas genom följande beräkning; verkligt
värde per option vid tilldelningsdatum * antalet utestående aktieoptioner * antalet passerade dagar av
intjänandeperioden. För att beräkna verkligt värde per aktieoption vid tilldelningsdatum har principerna för Black
and Scholes modellen använts. Kostnaden för dessa aktieoptioner uppgick till 1,0 miljoner USD för de tolv
månaderna som slutade den 31 december 2021. Dessa redovisas inom försäljnings- och
administrationskostnader i resultaträkningen.
Nedan redogörs för en sammanfattning av aktieoptionsaktiviteter i bolagets 2021 års plan avseende
tilldelningar till vissa ledande befattningshavare och styrelseledamöter den 31 december 2021 och förändringar
under de tolv månader som slutade den 31 december 2021:
Utestående
aktieoptioner

Viktat
genomsnittspris

Beviljade

442 789

25

Intjänade

-

-

Förverkade

-

-

442 789

25

KUSD

Summa
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Under tredje kvartalet tilldelades 465 225 st s.k. restricted stock units (RSU), som hade godkänts vid
årsstämman den 16 mars 2021, till Olink anställda under 2021 års plan. Av dessa beviljades 344 271 st per den
31 december 2021, varav 108 071 st RSU:er beviljades till våra ledande befattningshavare. RSU:erna kommer
att intjänas under en fyraårsperiod; nya aktier kommer att emitteras när RSU:erna intjänas. Kostnaderna
associerade med dessa RSU:er uppgick till 2,0 miljoner USD för de tolv månaderna som slutade den 31
december 2021. Dessa redovisas inom försäljnings- och administrationskostnader samt inom kostnad för sålda
varor i resultaträkningen. Nedan redogörs för en sammanfattning av RSU-aktiviteter den 31 december 2021
och förändringar under de tolv månader som slutade den 31 december 2021:
Vägt
genomsnittligt
verkligt värde
vid tilldelning

Utestående
restricted
stock units

KUSD
Beviljade

344 271

23.75

Intjänade
Förverkade
Summa

-

-

-8 822

-

335 449

23.75

23. Övriga kortfristiga skulder
31
december
2021

KUSD

31
december
2020

Löner och ersättningar

6 306

4 342

Förskottsfakturerade kunder

5 447

7 367

Royalty

1 233

1 767

Övriga kortfristiga skulder

6 663

5 681

19 649

19 157

Total

Förskottsfakturerade kunder utgör en avtalsskuld. Den första januari 2021 redovisade koncernen
avtalsskulder för förskottsfakturerade kunder på KUSD 7 367. Under 2021 har koncernen redovisat KUSD 7
092 av dessa avtalsskulder som intäkter. Den 1 januari 2020 redovisade koncernen avtalsskulder för
förskottsfakturerade kunder på KUSD 1 068. Under 2020 har koncernen redovisat KUSD 592 av dessa
avtalsskulder som intäkter.
Övriga kortfristiga skulder består delvis av avtalsskulder som är hänförliga till förskottsbetalningar från
kunder. Den 31 december 2021 redovisar koncernen avtalsskulder för förskottsbetalningar från kunder på
KUSD 258 och den 31 december 2020 på KUSD 178.
24. Närståendetransaktioner
I mars 2019 ingick Olink Holding AB (publ) (f.d. Knilo HoldCo AB) ett avtal om aktieägarlån
(”Aktieägarlånet”) med Knilo InvestCo AB (f.d. Goldcup 18085 AB), enligt vilket Knilo InvestCo AB ställde ut
ett lån till Olink Holding AB (publ) (f.d. Knilo HoldCo AB) motsvarande ungefär KUSD 38 486. Lånet hade
inga återbetalningsvillkor och upplupen ränta, ränta på 8% per år, aktiverades årligen per den sista
kalenderdagen varje år. Den 31 december 2019 var den utgående balansen på Aktieägarlånet ungefär
KUSD 41 102, varav KUSD 2 616 var upplupen ränta. Beloppen klassificeras som kortfristiga räntebärande
skulder, se not 17. Olink Holding AB (publ) (f.d. Knilo HoldCo AB) kunde när som helst utan premie eller
straffavgift betala utestående belopp i förskott. Enligt villkoren i Knilo InvestCo Aktieägarlån konverterades
Knilo InvestCo ABs innehav i det utestående beloppet till 6 763 245 stamaktier, klass A och 27 052 980
preferensaktier B-1 i Olink Holding AB (publ) (f.d. Knilo HoldCo AB) i maj 2020. Räntekostnader för 2020
före konverteringen av lånet uppgick till KUSD 1 377. Den 31 december 2021 fanns det inga utestående lån
till Knilo InvestCo AB.
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Utöver de transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning som beskrivs nedan skedde ingen
försäljning till eller inköp från närstående under 2021 och 2020. Under 2021 och 2020 har ingen utdelning
skett.
Ersättning till nyckelpersoner i ledande ställning

KUSD

1 januari 31
december
2021

Löner och ersättningar

1 januari 31
december
2020

2 732

839

96

-

Sociala avgifter

876

179

Pensionskostnader – avgiftsbestämd pensionsplan

303

90

4 007

1 108

Aktierelaterad ersättning

Det finns ett incitamentsprogram mellan Knilo InvestCo AB och företagsledningen och anställda i Olink
Holding AB (publ) (f.d. Knilo HoldCo AB) och dess dotterbolag. Företagsledningen och anställda har
förvärvat aktier till verkligt värde.
Avtal med ledande befattningshavare och styrelseledamöter
I augusti 2019 ingick Olink Proteomics AB ett konsultavtal, (”Konsultavtalet”), med styrelsemedlem
Gustavo Salem, enligt vilket Olink Proteomics AB gick med på att betala ett grundarvode på KUSD 7,5 per
månad. Grundarvode ändrades till KUSD 6 per månad i april 2020. Konsultavtalet löpte ut den 31 maj 2021.
I enlighet med detta avtal betalade Olink Proteomics AB KUSD 78 under 2020 och KUSD 59 under 2019.
Inga betalningar har gjorts 2021 utifrån detta konsultavtal. Övriga styrelsemedlemmar erhöll ungefär KUSD
9 enligt avtal om konsulttjänster under 2020. Under 2021 och 2020 har styrelseledamöter tillsammans
erhållit ersättning på KUSD 408 respektive KUSD 110 för deras arbete i styrelsen.
Avtal om managementtjänster
I mars 2019 ingick Summa Equity AB ett avtal om managementtjänster (”Summa MSA”) med Knilo
BidCo AB (f.d. Goldcup 18087 AB), enligt vilket Knilo BidCo AB anlitade Summa Equity AB för tjänster
relaterade till management och affärsverksamhet i Knilo BidCo AB. Under 2020 och 2019 har koncernen
betalat KUSD 37 respektive KUSD 166 hänförligt till avtalet Summa MSA. Avtalet med MSA avslutades i
samband med börsintroduktionen där vi betalade Summa Equity AB ett engångsbelopp om MUSD 2,4.
25. Resultat per aktie
Koncernens resultat per aktie beräknas som årets resultat med avdrag för ackumulerad utdelning på
preferensaktier, dividerat med det vägda genomsnittliga antalet utestående stamaktier under året.

KUSD

1 januari 31
december
2021

Periodens resultat
Avdrag för utdelning på preferensaktier
Summa
Vägt genomsnittligt antal utestående aktier (tusen)
Resultat per aktie före och efter utspädning

1 januari 31
december
2020

-38 339

-6 780

-4 205

-16 900

-42 544

-23 680

99 261

21,439

-0,43

-1,10

Per den 31 december 2020 har bolaget inga potentiella utspädningsaktier eller några aktier med
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utspädningseffekt, därför är det ingen skillnad mellan resultat per aktie före och efter utspädning. Resultatet per
aktie har jutserats för 2020 för att reflektera effekten av den omvända aktiesplit som inträffade 16 mars 2021.
Per den 31 december 2021 har bolaget följande potentiella stamaktier som potentiellt kan vara utspädande
men är icke-utspädande för de presenterade perioderna och dessa är därför exkluderade från det vägda
genomsnittliga antalet utestående stamaktier vid beräkning av resultat per aktie:
i.
442 789 utestående aktieoptioner är relaterade till 2021 års incitamentsprogram (se not 22)
ii.
335 449 riktade aktiepotioner är relaterade till 2021 års incitamentsprogram (se not 22)
26. Ställda säkerheter
31 december
2021

31 december
2020

Aktier i dotterföretag

-

725 176

All Asset-pant

-

6 948

Summa

-

732 123

KUSD

27. Händelser efter balansdagen
Bolaget har utvärderat händelser efter balansdagen fram till den 16 mars 2022, datumet för när denna
finansiella rapport utfärdades. Ledningen fastställde att utöver det som redovisas i koncernens finansiella
rapport finns det inga efterföljande händelser att rapportera vid utfärdandet av denna rapport.
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Rapport över resultat och övrigt totalresultat för moderbolaget
Not

Belopp i SEK
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Bruttoresultat
Administrationskostnader

3

Rörelseresultat

1 januari - 31
december 2021

1 januari - 31
december 2020

17 254 590

-

3 060 186

1 557 319

20 314 777

1 557 319

-212 665 945

-21 140 774

-192 351 168

-19 583 455

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

5

105 795 950

-

Räntekostnader och liknande resultatposter

6

-63 038 007

-33 251 891

Resultat från finansiella poster

-42 757 943

-33 251 891

Resultat efter finansiella poster

-149 593 225

-52 835 347

-

39 650 798

-149 593 225

-13 184 549

26 402 498

-

-123 190 727

-13 184 549

-

-

-123 190 727

-13 184 549

Erhållet koncernbidrag
Resultat före skatt
Skatt

7

Årets resultat

Årets övrigt totalresultat
Årets totalresultat
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Balansräkning för moderbolaget
Belopp i SEK

Not

31 december
2021

31 december
2020

13

2 597 165 469

2 585 865 629

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Uppskjutna skattefordringar
Summa anläggningstillgångar

62 931 190

-

2 660 096 659

2 585 865 629

1 056 170 067

84 524 157

250 965

2 210 887

32 727 895

2 167 752

1 089 148 927

88 902 796

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

8

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank

965 539 214

4 567 811

Summa omsättningstillgångar

2 054 688 141

93 470 607

SUMMA TILLGÅNGAR

4 714 784 800

2 679 336 236

289 414 061

257 227 062

4 550 093 010

2 434 493 786

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL

9

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat

-13 065 771

-21 539 676

-123 190 727

-13 184 549

4 413 836 512

2 399 769 561

4 703 250 572

2 656 996 623

Uppskjuten skatteskuld

1 097 616

-

Summa långfristiga skulder

1 097 616

-

1 449 132

10 580 017

Aktuella skatteskulder

892 826

602 642

Övriga skulder

358 953

-

7 735 700

11 156 953

Årets resultat
Summa eget kapital
SKULDER
Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

12

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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10 436 612

22 339 612

4 714 784 800

2 679 336 236
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Rapport över förändringar i eget kapital för moderbolaget

Bundet eget kapital
Belopp i SEK
1 januari 2020
Nyemission

Aktiekapital

Fritt eget kapital
Överkursfond

208 962 350

1 880 211 141

48 264 712

554 282 645

257 227 062

2 434 493 786

32 186 999

2 115 599 224

Övrigt fritt eget
kapital
-21 539 676

Totalt eget
kapital
2 067 633 815
602 547 357

Ovillkorat aktieägartillskott
Årets resultat
31 december 2020
Nyemission
Aktierelaterade ersättningar

-13 184 549

-34 724 225

2 656 996 623
2 147 786 223

21 658 454

Årets resultat
31 december 2021

-13 184 549

289 414 061
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4 550 093 010

21 658 454

-123 190 727

-123 190 727

-136 256 498

4 703 250 573
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Kassaflödesanalys för moderbolaget
Belopp i SEK

Not

1 januari - 31
december 2021

1 januari - 31
december 2020

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat

-192 351 168

-19 583 455

10 358 351

-

Betald ränta

-47 764

-

Erhållen ränta

834 996

-

-181 205 587

-19 583 455

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

-32 582 358

-17 630 936

Ökning (+) /minskning (-) övriga kortfristiga rörelseskulder

-10 584 642

21 686 970

-224 372 587

-15 527 421

Investeringar i dotterbolag

-

-163 645 180

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-

-163 645 180

-

-

2 113 197 064

171 275 567

-

-

-969 874 695

-

1 143 322 369

171 275 567

918 949 097

-7 897 034

4 567 811

12 464 845

Justering för ej kassaflödespåverkande poster
Aktierelaterade ersättningar

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Inbetalt aktiekapital
Likvid från nyemission
Erhållna aktieägartillskott
Förändring av räntebärende poster, internt
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut
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Noter till moderbolagets finansiella rapporter
Not 1 Redovisningsprinciper
Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet
för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Även av Rådet
för finansiell rapporterings utgivna uttalanden gällande för noterade företag tillämpas. RFR 2 innebär
att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa samtliga av EU antagna
IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen
och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka
undantag från och tillägg till IFRS som ska göras.
Moderbolagets funktionella valuta är SEK.
Skillnader mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper
Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan. De
nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats konsekvent på samtliga
perioder som presenteras i moderbolagets finansiella rapporter.
Ändrade redovisningsprinciper
Om inte annat anges nedan har moderbolagets redovisningsprinciper under 2021 förändrats i
enlighet med vad som anges ovan för koncernen.
Klassificering och uppställningsformer
För moderbolaget används benämningarna balansräkning respektive kassaflödesanalys för de
rapporter som i koncernen har titlarna rapport över finansiell ställning respektive rapport över
kassaflöden. Resultaträkning och balansräkning är för moderbolaget uppställda enligt
årsredovisningslagens scheman, medan rapporten över resultat och övrigt totalresultat, rapporten över
förändringar i eget kapital och kassaflödesanalysen baseras på IAS 1 Utformning av finansiella
rapporter respektive IAS 7 Rapport över kassaflöden. De skillnader mot koncernens rapporter som gör
sig gällande i moderbolagets resultat- och balansräkningar utgörs främst av redovisning av redovisning
anläggningstillgångar och eget kapital.
Intäkter
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och
redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget
och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att
företaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. Detta innebär
att transaktionsutgifter inkluderas i det redovisade värdet för innehav i dotterföretag. I
koncernredovisningen redovisas transaktionsutgifter hänförliga till dotterföretag direkt i resultatet när
dessa uppkommer.
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Finansiella instrument
Moderbolaget har valt att inte tillämpa IFRS 9 för finansiella instrument. Delar av principerna i
IFRS 9 är dock ändå tillämpliga – såsom avseende nedskrivningar, inbokning/bortbokning och
effektivräntemetoden för ränteintäkter och räntekostnader.
I moderbolaget värderas finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde minus eventuell
nedskrivning och finansiella omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip. För finansiella tillgångar
som redovisas till upplupet anskaffningsvärde tillämpas IFRS 9s nedskrivningsregler
Finansiella garantier
Moderbolagets finansiella garantiavtal består i av borgensförbindelser till förmån för dotterföretag.
Finansiella garantier innebär att bolaget har ett åtagande att ersätta innehavaren av ett
skuldinstrument för förluster som denne ådrar sig på grund av att en angiven gäldenär inte fullgör
betalning vid förfall enligt avtalsvillkoren. För redovisning av finansiella garantiavtal tillämpar
moderbolaget en av Rådet för finansiell rapportering tillåten lättnadsregel jämfört med reglerna i IFRS
9. Lättnadsregeln avser finansiella garantiavtal utställda till förmån för dotterföretag, intresseföretag
och joint ventures. Moderbolaget redovisar finansiella garantiavtal som avsättning i balansräkningen
när bolaget har ett åtagande för vilket betalning sannolikt erfordras för att reglera åtagandet.
Anteciperade utdelningar
Anteciperad utdelning från dotterföretag redovisas i de fall moderföretaget ensamt har rätt att
besluta om utdelningens storlek och moderföretaget har fattat beslut om utdelningens storlek innan
moderföretaget publicerat sina finansiella rapporter.
Skatter
I moderbolaget redovisas i balansräkningen obeskattade reserver utan uppdelning på eget kapital
och uppskjuten skatteskuld, till skillnad mot i koncernen. I resultaträkningen görs i moderbolaget på
motsvarande sätt ingen fördelning av del av bokslutsdispositioner till uppskjuten skattekostnad.
Koncernbidrag
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.
Not 2

Uppskattningar och bedömningar

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då
bedömningen görs.
Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra
faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att
bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra
källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och
antaganden ses över regelbundet. Enligt företagsledningen är väsentliga bedömningar avseende
tillämpade redovisningsprinciper samt källor till osäkerhet i uppskattningar, främst relaterade till
innehav i dotterföretag.
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Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
1 januari - 31 1 januari - 31
december 2021 december 2020

SEK
PwC
Revisionsuppdraget

4 917 725

2 781 025

Tjänster utöver revisionsuppdraget

8 389 938

-

215 485

-

-

5 206 208

13 523 148

7 987 233

Skatterådgivning
Övriga tjänster
Summa

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av års- och koncernredovisningen och
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan
granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal.
Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt
rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet
av sådana övriga arbetsuppgifter.
Not 4 Ersättning till anställda
Under året har bolagets medelantal anställda varit 1 person och 0,25 under 2020. Löner och
andra ersättningar har betalats från bolaget till ledande befattningshavare eller andra anställda under
2021, medan ingen lön eller ersättningar betalades ut under 2020.
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Ersättning till VD, andra ledande befattningshavare och styrelse har utgått enligt följande:
2021
SEK

Jon Hindar (Ordförande)
Ersättning från moderbolaget
Ersättning från dotterföretag
Nicolas Roelofs
Ersättning från moderbolaget
Ersättning från dotterföretag
Johan Lund
Ersättning från moderbolaget
Ersättning från dotterföretag
Gustavo Salem
Ersättning från moderbolaget
Ersättning från dotterföretag
Solange Bullukian
Ersättning från moderbolaget
Ersättning från dotterföretag
Tina S. Nova
Ersättning från moderbolaget
Ersättning från dotterföretag
Jon Heimer (VD)
Ersättning från moderbolaget
Ersättning från dotterföretag
Tommi Unkuri
Ersättning från moderbolaget
Ersättning från dotterföretag
Andra ledande
befattningshavare
(7 personer)
Ersättning från moderbolaget
Ersättning från dotterföretag
Summa
Ersättning från moderbolaget
Ersättning från dotterföretag

Grundlön,
styrelsearvode (inkl
sociala
avgifter)

Aktierelaterade
ersättningar
(inkl. sociala
avgifter)

varav rörlig
ersättning

Summa
Pensionskostnad

Övrig
ersättning

745 500
-

-

237 063
-

-

-

982 063
-

426 000
-

-

68 390
-

-

-

494 390
-

404 700
-

-

77 500
-

-

-

482 200
-

340 800
-

-

68 390
-

-

74 841
-

484 031
-

511 200
-

-

68 390
-

-

-

579 590
-

426 000
-

-

68 390
-

-

-

494 390
-

7 304 254

1 853 447

400 395

564 959

-

8 269 608

404 700
-

-

-

-

-

404 700
-

4 467 712
19 038 648

1 134 658
3 766 131

101 035
479,325

430 568
1 603 373

- 4 999 316
- 21 121 345

7 726 112
26 342 902

1 134 658
5 619 578

689 158
879 720

430 568
2 168 332

74 841 8 920 679
- 29 390 953
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2020
SEK

Jon Hindar (Ordförande)
Ersättning från moderbolaget
Ersättning från dotterföretag
Nicolas Roelofs
Ersättning från moderbolaget
Ersättning från dotterföretag
Johan Lund
Ersättning från moderbolaget
Ersättning från dotterföretag
Gustavo Salem
Ersättning från moderbolaget
Ersättning från dotterföretag
Jon Heimer (VD)
Ersättning från moderbolaget
Ersättning från dotterföretag
Andra ledande
befattningshavare
(2 personer)
Ersättning från moderbolaget
Ersättning från dotterföretag
Summa
Ersättning från moderbolaget
Ersättning från dotterföretag

Grundlön,
styrelsearvode

varav rörlig
ersättning

Pensionskostnad

Övrig
ersättning

Summa

184 074

-

-

-

184 074

184 074

-

-

-

184 074

184 074

-

-

64 425

248 499

460 185

-

-

717 889

1 178 074

5 749 458

1 122 979

585 041

-

6 334 499

3 611 509

755 278

241 296

-

3 852 804

10 373 374

1 878 257

826 337

782 314 11 982 025

Andra ledande befattningshavare bestod av 2 personer per 21 december 2020 och av 7 personer
per 31 december 2021. För mer information om aktierelaterade ersättningar, se not 22.
Könsfördelning i företagsledningen
31 december
2021

31 december
2020

Styrelsen

(25%)

(0%)

Övriga ledande befattningshavare

(38%)

(0%)

Andel kvinnor (%)
Moderbolaget

Avgångsvederlag
Bolaget har inte träffat avtal om avgångsvederlag eller liknande förmåner.
Lån till ledande befattningshavare
Bolaget har inga lån till ledande befattningshavare.
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Medelantalet anställda
1 januari - 31
december 2021

1 januari - 31 Varav
december 2020 män

Varav
män

Moderbolaget
Sverige

1

100%

0,25

100%

Totalt moderbolaget

1

100%

0,25

100%

Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
1 januari - 31 1 januari - 31
december 2021 december 2020

SEK
Ränteintäkter

834 996

-

Kursdifferenser

104 960 954

-

Summa

105 795 950

-

-

-

Varav avseende koncernföretag

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter
1 januari - 31 1 januari - 31
december 2021 december 2020

SEK
Kursdifferenser
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter
Summa
Varav avser koncernföretag:

-62 990 242

-14 124 296

-47 764

-19 127 596

-63 038 007

-33 251 891

-

-18 403 497

Not 7 Inkomstskatter
1 januari - 31 1 januari - 31
december 2021 december 2020

SEK
Aktuell skatt

-892 826

-

Uppskjuten skatt

27 295 324

-

Summa skatt

26 402 498

-

-149 593 226

-13 184 549

Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats i Sverige (20,6%/21,4%)

30 816 205

2 821 493

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader

-3 520 881

-2 821 493

-892 826

-

26 402 498

-

Justering avseende skatter för föregående år
Summa inkomstskatt
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Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
1 januari - 31 1 januari - 31
december 2021 december 2020

SEK
Förutbetalda konsultarvoden

170 916

2 167 752

Övriga förutbetalda kostnader

32 556 978

-

Summa

32 727 895

2 167 752

Not 9 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital har nedanstående fördelning per den 31 december 2021.

Aktieslag

Röstvärde

Stamaktier

Antal aktier
1

119 007 062
119 007 062

Under 2021 har en nyemission skett om 13 235 294 st aktier vilket ökat aktiekapitalet med SEK
32 186 999. Vidare har en omvänd aktiesplit skett vilket reducerade antalet aktier med 151 455 294 st.
Se not 21 i noterna till koncernens finansiella rapporter för mer information.
Bolagets aktiekapital har nedanstående fördelning per den 31 december 2020.
Aktieslag

Röstvärde

Antal aktier

Preferensaktier A

10

1

Preferensaktier B1

10

200 755 561

Stamaktier – klass A

1

56 221 500

Stamaktier – klass B

1

250 000
257 227 062

Under 2020 har ett aktieägarlån konverterats till aktier, för mer information se not 11. För
upplysning om förändringar i antalet aktier och aktiekapital, se Koncernens not 21 Aktiekapital och
övrigt tillskjutet kapital.
Not 10 Incitamentsprogram
Bolagets ledande befattningshavare och personal har erbjudits att förvärva aktier i Olink Holding
AB (publ) (f.d. Knilo HoldCo AB) till samma villkor som Summa Equity AB och övriga minoritetsägare.
Värdet vid förvärv av aktier ska vara baserat på rådande marknadspris.
Not 11 Närståendetransaktioner
Uppgifter om moderföretaget
Olink Holding AB ägs till 65% av Summa Equity AB (via Knilo InvestCo och Knilo ManCo). Ingen
av övriga aktieägare äger mer än 10% vardera.
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Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.
1 januari - 31 1 januari - 31
december 2021 december 2020

SEK
Inköp (%)
Försäljning (%)

Lån från närstående

-

-

100 %

-

31 december
2021

SEK

31 december
2020

Lån från Knilo InvestCo AB:
Ingående balans

-

382 952 361

Erhållna lån

-

-

Kapitaliserad ränta

-

18 403 497

Valutaomräkning

-

13 589 607

Konvertering av skuld

-

-414 945 465

Utgående balans

-

-

I mars 2019 ingick Olink Holding AB (publ) (f.d. Knilo HoldCo AB) ett avtal om aktieägarlån
med Knilo InvestCo AB (f.d. Goldcup 18085 AB), eller Knilo InvestCo Låneavtal, enligt vilket Knilo
InvestCo AB ställde ut ett lån till Olink Holding AB (publ) (f.d. Knilo HoldCo AB) motsvarande SEK
358 575 584. Lånet löpte med 8% ränta och hade ingen fast återbetalningstid. Den 31 december 2019
var den utgående balansen på aktieägarlånet ungefär SEK 382 952 361, varav SEK 24 376 777 var
upplupen ränta. Olink Holding AB (publ) (f.d. Knilo HoldCo AB) kunde när som helst utan premie eller
straffavgift betala utestående belopp i förskott. Enligt villkoren i Knilo InvestCo Låneavtal
konverterades Knilo InvestCo ABs innehav i det utestående beloppet till 6 763 245 stamaktier, klass A
och 27 052 980 preferensaktier B-1 i Olink Holding AB (publ) (f.d. Knilo HoldCo AB) i maj 2020.
Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
31 december
2021

SEK

31 december
2020

Upplupna konsultarvoden

2 388 500

8 556 953

Upplupna lönekostnader

2 620 800

-

Övriga upplupna kostnader

2 726 400

2 600 000

Summa

7 735 700

11 156 953

56

Olink Holding AB (publ)
559189-7755

Not 13 Andelar i koncernföretag

SEK

31 december
2021

31 december
2020

Ingående redovisat värde

2 585 865 629

2 422 220 449

-

-

11 299 840

163 645 180

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 597 165 469

2 585 865 629

Utgående redovisat värde

2 597 165 469

2 585 865 629

Inköp av andelar
Kapitaltillskott (optionsprogram)

Kapital
andel%
Knilo BidCo AB

Rösträttsandel % Antal aktier

100

100

50 000

Summa

Bokfört värde
31 december
2021

Bokfört värde
31 december
2020

2 597 165 469

2 585 865 629

2 597 165 469

2 585 865 629

Not 14 Förslag till vinstdisposition
SEK
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Överkursfond

4 550 093 010

Balanserat resultat inkl. årets resultat

-136 256 498
4 413 836 512

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
4 413 836 512

i ny räkning överförs

Not 15 Händelser efter balansdagen
Bolaget har utvärderat händelser efter balansdagen fram till den 16 mars 2022, datumet för när
denna finansiella rapport utfärdades. Ledningen fastställde att utöver det som redovisas i moderbolagets
finansiella rapport finns det inga efterföljande händelser att rapportera vid utfärdandet av denna rapport.
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Not 16 Ställda säkerheter
31 december
2021

31 december
2020

Aktier i dotterföretag
All Asset-pant

-

2 585 865 628
56 891 876

Summa

-

2 642 757 505

SEK

Per 31 december 2021 finns det inga ställda säkerheter. M&A och All-Asset panten 2020 avser
panter relaterade till Summas förvärv av gruppen.
Not 17 Eventualförpliktelser
Moderbolaget har inga eventualförpliktelser per 31 december 2021 och inte heller per 31
december 2020.
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Styrelsens intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med
god redovisningssed i Sverige och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de
internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder.
Årsredovisningen respektive koncernredovisningen ger en rättvisande bild av moderbolagets och
koncernens ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för moderbolaget respektive koncernen ger
en rättvisande översikt över utvecklingen av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och
resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som
ingår i koncernen står inför. Årsredovisningen och koncernredovisningen har, som framgår ovan,
godkänts för utfärdande av styrelsen och verkställande direktören den 16 mars 2022. Koncernens
rapport över resultat och övrigt totalresultat och rapport över finansiell ställning och moderbolagets
rapport över resultat och övrigt totalresultat och balansräkning blir föremål för fastställelse på
årsstämman den 7 april 2022.

Jon Hindar

Jon Heimer

Styrelsens ordförande

Verkställande direktör

Solange Bullukian

Johan Lund

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Tina S. Nova

Nicolas Roelofs

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Gustavo Salem

Tommi Unkuri

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska signatur
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Johan Engstam
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Olink Holding AB (publ), org.nr 559189-7755

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Olink Holding AB (publ) för år 2021.
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 2021 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 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer rapporten över resultat och övrigt totalresultat och
balansräkningen för moderbolaget och rapporten över resultat och övrigt totalresultat och rapporten över finansiell
ställning för koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (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 nödvändig 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 påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet
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 realistiskt 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 innehåller 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 årsredovisningen och koncernredovisningen.
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En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på
Revisorsinspektionens 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 koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för Olink Holding AB (publ) för år 2021 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 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 ansvar 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.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar 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 moderbolagets 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 situation, och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter 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 fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen 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 försummelse 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 garanti 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 förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska signatur
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
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