Delårsrapport
2017-01-01 – 2017-06-30
Clinical Laserthermia Systems AB
556705-8903

Sammanfattning av halvårsrapport (avser moderbolaget)
Första halvåret (2017-01-01 – 2017-06-30)
ü
ü
ü
ü

Nettoomsättning uppgick till 0 SEK (0).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -11 329 196 SEK (-13 696 695).
Resultatet per aktie uppgick till -0,42 SEK (-0,58).
Soliditeten uppgick per den 30 juni 2017 till 82 % (90).

Andra kvartalet (2017-04-01 – 2017-06-30)
ü
ü
ü

Nettoomsättning (bidrag) uppgick till 0 SEK (0).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 099 258 SEK (-5 824 258).
Resultatet per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,25).

Definitioner
ü
ü
ü
ü

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 27 180 491 aktier (varav 600 000 icke-noterade
A-aktier) per 2017-06-30.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
“CLS” och “Bolaget”: Clinical Laserthermia Systems AB.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2017
ü

CLS presenterar imILT-metoden vid Porto Precision Oncology Meeting.

ü

CLS produkter för MR-bildstyrd laserablation utvärderas vid University of Texas Medical Branch i USA.

ü

Första patienten behandlas i CLS studie avseende bukspottkörtelcancer vid Portuguese Oncology
Institute of Porto.

ü

CLS får första beställningen på diffusorfiber, för MR-bildstyrd laserablation, från ledande sjukhus i
USA.

ü

CLS inför konstruktionsförbättringar i Bolagets laserapplikator av diffusortyp.

ü

CLS lanserar nyutvecklad teknik, en så kallad ”active introducer”, för enklare handhavande och
styrning av TRANBERG®-systemet vid behandling.

ü

CLS håller årsstämma den 27 juni 2017.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
ü

I augusti publicerades en artikel i Journal for Clinical Studies avseende status i CLS pågående kliniska
studier, läs artikeln här.

ü

I augusti meddelades även att den uppdaterade versionen av CLS egenutvecklade TRANBERG®|Laser
Applicator Non-cooled av diffusortyp är levererasklar.
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VD Lars-Erik Eriksson kommenterar
Verksamhetsårets andra kvartal inledde vi med att meddela att CLS bjudits in för att presentera imILT®metoden vid 2nd Porto Precision Oncology Meeting den 19 maj i Portugal. På detta möte diskuterades nya
behandlingsmetoder för bukspottkörtelcancer och det var ett utmärkt sammanhang för oss att presentera
imILT® och vår poster, som beskriver just behandling av metastaserad bukspotsskörtelcancer, inför ett
auditorium bestående av såväl läkare som forskare inom immunoonkologi.
Bukspottskörtelcancer är ett intressant område för CLS och två av de tre studier som vi bedriver under
Horizon2020 avser just om denna cancertyp. I maj kunde vi meddela att den första patienten i en av dessa
studier, den avseende avancerad bukspottskörtelcancer vid Portuguese Oncology Institute of Porto i Portugal,
hade genomfört första behandlingen av patient. Behandlingen avlöpte väl och patienten kommer nu att följas
upp enligt protokollet. Samtliga tre studier inom Horizon2020-projektet är därmed igång och samarbetet
mellan oss och klinikerna i Nottingham, Marseille och Porto fungerar mycket bra. Rekryteringstakten i
Nottingham är inte så hög som vi skulle önska och vi arbetar med att hitta vägar att förbättra detta bland annat
genom att göra förändringar i protokollet, som styr vilka patienter som kan behandlas. Intresset från sjukhuset
i Nottingham är oförändrat positivt.
I maj meddelade vi vidare att MR-styrd laserablationsbehandling av tre patienter, med tidig tumörsjukdom i
prostata, genomförts vid The Department of Radiology vid University of Texas Medical Branch (UTMB). CLS säljoch marknadschef, Dan Mogren var på plats vid behandlingarna och var på det hela nöjd med hur produkterna
fungerade, men såg också att vissa förbättringar skulle kunna öka robustheten och därmed förenkla
handhavandet. Detta skulle i sin tur kunna förkorta behandlingstiden. Samarbetet med Dr. Eric Walser och hans
erfarna team på UTMB ger oss mycket bra återkoppling när det gäller hur våra produkter fungerar ute på klinik.
Det var bland annat denna återkoppling som gjorde att CLS i mitten av juni beslutade att införa förbättringar i
våra egenutvecklade icke-kylda laserapplikatorer av diffusortyp. Vi har en efterfrågad produkt och de åtgärder
vi genomfört har skett i samråd med de kliniker CLS samarbetar med i USA. och stärker vår position på
marknaden. Leverans av uppdaterade produkter kommer att ske under tredje kvartalet, vilket är senare än
planerat, och därför påverkas CLS tidigare kommunicerade målsättning för 2017.
I början av juni kunde vi meddela att CLS har mottagit sin första order på den egenutvecklade
TRANBERG®|Laser Applicator Non-cooled av diffusortyp för MR-bildstyrd laserablation, det vill säga produkten
som är föremål för uppdatering. Ordern kommer ifrån det ledande sjukhus i USA, som tidigare i år köpte
TRANBERG®|Mobile Laser Unit. Efter periodens slut, i augusti, kunde vi berätta att produktuppdateringen
genomförts och den nya versionen av fibern är klar att levereras. Laserenheten är redan levererad och båda
beställningarna kommer att faktureras under tredje kvartalet enligt tidigare önskemål från kunden. Även om
intäkten från dessa inledande beställningar inte är så stor är signalvärdet desto större. Vi påbörjar ett
samarbete med en ledande klinik på USA-marknaden och bygger på så sätt trovärdighet för våra produkter.
Under våren har vi haft tydligt fokus på USA och genomfört en rad olika marknadsaktiviteter. Det är glädjande
att se att det börjar visa resultat.
Tillverkningen av CLS Laser Applicator av diffusortyp sker vid CLS GmbH i Tyskland, i samma process som
tidigare. Planen är att flytta över tillverkningen i den nya industriella processen, som tas fram av Advanced
Fiber Tools, under inledningen av nästa år. Anledningen till denna planering är att säkerställa att vi kan möta
den efterfrågan som vi ser under innevarande år, primärt på USA-marknaden, och leverera produkter utan
fördröjning. Genom en kontrollerad övergång i början av nästa år, men viss överlappning, minimeras riskerna
för förseningar.
Vi fortsätter följa vår tidigare kommunicerade marknadsstrategi, som innebär att vi bearbetar potentiella
kunder i USA och i Europa, utifrån på de godkännanden vi har har för våra produkter. Fokus ligger på att skapa
försäljning för användande av CLS produkter inom såväl MR-styrd laserablation som imILT®. Parallellt arbetar vi
vidare med våra kliniska studier i Europa, för att samla in ytterligare data och erfarenhet kring handhavande av
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produkterna och imILT®. Efter perioden slut publicerades en artikel i Journal for Clinical Studies (vol 9, issue 4)
som beskriver CLS pågående kliniska studier. Artikeln är ytterligare ett bra stöd i vårt försäljningsarbete.
Slutligen vill jag nämna att vi den 27 juni lanserade nyutvecklad teknik i form av en ”active introducer”, en nål
med integrerad temperaturmätare, som används för att föra in laserfibern i cancertumören. Som tidigare
meddelats har vi lämnat in en ansökan avseende europeiskt patent för den nya teknik som bolaget utvecklat.
Genom den nya tekniken förenklas handhavande och styrning av TRANBERG®-systemet under behandling. Den
teknik som patentansökan avser har nu genomgått alla verifieringar och produktionsförberedelser som krävs
för användning i CLS CE-märkta behandlingsystem. Det innebär att den nya produkten nu kan börja användas
kliniskt. Vi kommer fortfarande att ha kvar den separata temperaturproben i vårt produktsortiment och
praktiskt betyder det att behandlande läkare kan välja det instrument som passar bäst vid varje
behandlingstillfälle.
Den 27 juni hölls även bolagets årsstämma. Ett trettiotal aktieägare hade tagit sig till Medicon Village för att
delta och det var glädjande att möta det intresse som visades. De presentationer som hölls i samband med
stämman finns på vår hemsida under Nyheter & Media/Video.

Lars-Erik Eriksson
VD, Clinical Laserthermia Systems AB
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CLS i korthet

CLS

Clinical Laserthermia Systems AB utvecklar och marknadsför Interstitial Laser Thermotherapy (imILT ), en
poliklinisk värmeinducerad cancerimmunoterapi för varsam och effektiv behandling av de flesta typer av solida
cancertumörer. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund och, sedan 2014, ett dotterbolag i USA med försäljningsoch distributionskontor i Framingham, Boston samt, sedan 2017, ett dotterbolag i Berlin, Tyskland.
Bolagets huvudprodukt består av:
®
• En mobil laserbehandlingsenhet (”TRANBERG |Mobile Laser Unit) speciellt utvecklad av CLS för att
genomföra imILT®-behandling
• Ett antal olika indikationsanpassade egenutvecklade sterila behandlingskit för engångsbruk.
Systemet är avsett för att utföra behandlingsmetoden imILT® ”immunostimulating interstitial laser
thermotherapy”. Ingreppet är en lokal behandling som syftar till att ensamt eller i kombination med annan
behandling, palliativt (lindrande) eller kurativt (botande), behandla patienter med solida cancertumörer. imILT®
innebär lokal värmedestruktion av intervenerad tumör, samtidigt som immunförsvaret aktiveras. Resultatet
från experimentell forskning, som ligger till grund för Bolaget, visar att denna aktivering av immunförsvaret kan
leda till immunsystemet letar upp och eliminerar tumörceller, av samma typ som behandlats, hos patienten.
Under 2017 inledde CLS en utvärdering av bolagets produkter för ytterligare en typ av behandling, bildstyrd
(MRI guided) laserablation. Principen för bildstyrd laserablation är i grunden den samma som vid imILT®. Syftet
är dock att endast att eliminera primärtumören och detta görs genom att använda högre temperatur under
kortare tid vid behandlingen, jämfört med vid imILT®.

Affärsmodell
CLS marknadsfokus kommer inledningsvis att primärt vara riktat mot Europa med målsättningen att med hjälp
av utvalda Key Opinion Leaders genomföra Bolagets initiala kliniska studieprogram vid tre studiekliniker.
Etablering av ett antal strategiska referenscentra pågår, från vilka en geografisk så väl som en volymmässig
expansion kan ske. De initiala kunderna återfinns inom akademin samt inom den privata vårdsektorn.
Förutsättningarna för en snabbare marknadspenetration bedöms finnas inom dessa sektorer. De
specialistgrupper hos CLS kunder som är viktigast är främst interventionella radiologer inom onkologi,
medicinska och kirurgiska onkologer men även immunologer.
Intäkter från försäljning vid etablerad produkt beräknas främst komma från det förbrukningsmaterial som
används vid behandling av patient. Intäktsmodellen bygger på försäljning av förbrukningsmaterialet som består
av sterila engångsprodukter. Intäkter för att täcka kostnaden för levererade TRANBERG®|Mobile Laser Unit
beräknas, i de flesta fall komma över tid, via påslag på förbrukningsmaterial, på marknader där så är möjligt.
Direkt fakturering av TRANBERG®| Mobile Laser Unit förväntas utgöra en mindre andel av försäljningen.
CLS planerar arbetet för en geografisk expansion utanför Europa och har sedan 2014 ett dotterbolag i USA.
Expansionen förutsätter de regulatoriska godkännanden som krävs för att verka på respektive marknad samt
strategiska samarbetspartners, alternativt representation.

Målsättning
CLS strategi är att med stöd av data från bolagets kliniska studier inom imILT påbörja en global lansering. Den
långsiktiga övergripande målsättningen är att göra imILT® tillgänglig som behandling för samtliga
behandlingsbara diagnoser, i så många länder som möjligt. Avsikten är att efter produktlansering successivt öka
antalet behandlade patienter per år för att inom en tioårsperiod årligen behandla 5-8 % av de behandlingsbara
patienterna, vilka beräknas uppgå till mer än sex miljoner individer på global basis varje år.
Strategin avseende bildstyrd laserablation är att komma igång med försäljningen, framförallt i USA, under
senare delen av 2017.

Bolagsstruktur och aktieinnehav
CLS har, sedan 2014, ett dotterbolag i USA och sedan 2017 ett dotterbolag i Tyskland. Bolaget har ej några
aktieinnehav utöver de helägda dotterbolagen.
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Utveckling av resultat och ställning
CLS har ännu endast mindre intäkter från försäljning. Bolagets kostnader består i första hand av
personalkostnader och kostnader kopplade till Bolagets kliniska studier samt till marknadsbearbetning.

Aktien
B-aktien i CLS noterades på Nasdaq Stockholm First North den 21 mars 2017. Per den 30 juni 2017 uppgick
antalet aktier i CLS till 27 180 491 stycken, varav 600 000 är icke-noterade A-aktier.
Vid årsstämman den 27 juni 2017 fattades beslut om att genomföra en riktad nyemission till medarbetare i CLS
inom ramen för bolagets incitamentsprogram (se nedan). Teckningskursen motsvarar den volymviktade
genomsnittskursen för bolagets B-aktie på Nasdaq First North under perioden 8 – 19 maj 2017 och bedöms
vara marknadsmässig. Teckning ska ske senast den 31 juli 2017. Den preliminära teckningslistan, som bilades
förslaget, innebär att högst 55 754 nya aktier kommer att emitteras.

Incitamentsprogam
Sammanfattning av CLS långsiktiga incitamentsprogram:
CLS är beroende av ett antal nyckelpersoner för att nå planerad framgång. Styrelsen beslutade därför i juni
2015 att införa ett långsiktigt incitamentsprogram, bestående av ett bonusprogram och ett aktiesparprogram,
för nyckelpersoner i Bolaget. Styrelsen vill även uppmuntra dessa personer till ett långsiktigt aktieägande i CLS.
Bonusprogrammet baseras på överenskommen, individuell måluppfyllelse, vilken beslutas av styrelsen på
förslag från VD. Styrelsen beslutar om VDs bonusvillkor på förslag från Bolagets kompensationskommitté
(styrelseordförande samt två styrelsemedlemmar).
Bonusprogrammet är ett ensidigt åtagande från Bolaget och bestäms för ett räkenskapsår i taget. Bonusen får
maximalt uppgå till 25 % av den under räkenskapsåret uppburna lönen eller ersättningen. Detta gäller personer
i ledande befattning, för övriga sker en individuell bedömning av ersättningsnivån.
Utöver bonusen har den bonusberättigade nyckelpersonen även rätt att erhålla ytterligare bonus i form av
ersättning för förvärv av ytterligare aktier i Bolaget på följande villkor:
De bonusaktier som den bonusberättigade har behållit i tre år berättigar till ytterligare aktier i Bolaget
om den bonusberättigade fortfarande är anställd eller genom avtal knuten till Bolaget när
treårsperioden har löpt ut.
Aktiesparprogrammet berättigar den bonusberättigade till ersättning för förvärv av en aktie i Bolaget
per två bonusaktier som den bonusberättigade anställde behållit i tre år.
Ytterligare aktier enligt aktiesparprogrammet erhålls inom trettio (30) dagar efter utgången av det
tredje räkenskapsåret efter intjänandeåret avseende bonusen.

Principer för halvårsrapporten upprättande
Halvårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning, det
vill säga enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt
uttalanden från Bokföringsnämnden.

Granskning av revisor
Halvårsrapporten har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport 3 (januari – september), 2017
Bokslutskommuniké, 2017

2017-11-16
2018-02-22
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Avlämnande av halvårsrapport
Lund, den 24 augusti 2017
Clinical Laserthermia Systems AB
Styrelsen

Finansiell översikt
Resultaträkning i sammandrag – koncernen
(SEK)

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

170401–170630
(3 mån)

160401–160630
(3 mån)

170101–170630
(6 mån)

160101–160630
(6 mån)

0
2 437 060

0
5 945

0
4 832 137

0
11 828

-6 364 475
-1 272 375

-5 357 557
-864 198

-15 685 816
-1 978 906

-12 687 777
-1 604 132

-50 476
-25 211

-13 335
-14 920

-63 811
-55 756

-26 670
-26 861

-5 275 477

-6 244 065

-12 952 152

-14 333 612

-249 475

24 373

Resultat från finansiella poster
Res. från övriga värdepapper & fordringar som
är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande
resultatposter
Resultat efter finansiella poster

11 667

0

11 667

0

15 640
-5 445 837

-11 276
-6 200 260

15 567
-13 174 393

-16 910
-14 326 149

Resultat

-5 445 837

-6 200 260

-13 174 393

-14 326 149

-197 667

55 081
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Balansräkning i sammandrag – koncernen
(SEK)

170630

161231

20 762 693

20 031 189

1 934 680

0

918 973
23 616 346

15 402
20 046 591

3 617
1 504 440
183 227

0
855 512
202 896

Kassa och bank

10 098 893

6 197 875

Summa omsättningstillgångar

11 790 177

7 256 283

Summa tillgångar

35 406 523

27 302 874

2 514 195
145 727 972
165 955
-120 317 564

2 199 921
122 259 320
-160 494
-107 235 166

28 090 558

17 063 581

2 000 000

0

2 797 861
1 324
372 097
2 144 683
5 315 965

2 766 130
41 322
161 123
7 270 718
10 239 293

35 406 523

27 302 874

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings- och
utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt liknande rättigheter
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Balanserade medel inkl årets resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa eget kapital och skulder
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Förändring eget kapital i sammandrag – koncernen
2016-01-01 - 2016-12-31

(KSEK)

Vid årets början
Nyemission
Omräkningsdifferens
Årets resultat
Vid årets slut

Aktiekapital

1 876
324

2 200

Övrigt
tillskjutet
kapital
97 846
24 413

122 259

Reserver

Balanserade vinstmedel
inkl årets resultat
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-80 272

-170

-15
-26 949
-107 236

-161

2017-01-01 - 2017-06-30

(KSEK)

Vid periodens början
Nyemission
Omräkningsdifferenser
Periodens resultat
Vid periodens slut

Aktiekapital

2 200
314

2 514

Övrigt
tillskjutet
kapital
122 259
23 469

145 728

Reserver

Balanserade vinstmedel
inkl årets resultat

-161

-107 236

327

92
-13 174
-120 318

166
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Kassaflödesanalys i sammandrag – koncernen
170101–170630 160101–160630
(6 mån)
(6 mån)

170401–170630
(3 mån)

160401–160630
(3 mån)

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Inbetalningar från kunder
Utbetalningar till leverantörer och anställda
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före betalda räntor och inkomstskatter

2 433 443
-12 976 657
-10 543 214

0
-9 908 363
-9 908 363

4 828 520
-23 090 674
-18 262 154

0
-14 353 132
-14 353 132

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten

11 667
-1 308
-10 532 855

0
0
-9 908 363

11 667
-1 381
-18 251 868

0
-10
-14 353 142

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 332 652
-967 340
-3 299 992

-541 393
0
-541 393

-2 666 184
-967 340
-3 633 524

-963 533
0
-963 533

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyemission
Upptagna lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0
2 000 000
2 000 000

1 999 998
0
1 999 998

23 782 927
2 000 000
25 782 927

23 846 753
0
23 846 753

-11 832 847
7 115
21 924 625
10 098 893

-8 449 758
-61 276
19 654 828
11 143 794

3 897 535
3 483
6 197 875
10 098 893

8 530 078
-15 451
2 629 167
11 143 794

(SEK)

Periodens kassaflöde
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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Resultaträkning i sammandrag – moderbolag
(SEK)

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

170401–170630
(3 mån)

160401–160630
(3 mån)

170101–170630
(6 mån)

160101–160630
(6 mån)

0
2 432 679

0
5 945

0
4 827 756

0
11 828

-5 475 783
-858 516

-4 981 555
-864 198

-14 298 506
-1 565 047

-12 058 323
-1 604 132

-2 067
-25 211
-6 361 577

-13 335
-14 920
-5 874 063

-15 402
-55 756
-15 934 711

-26 670
-26 861
-13 715 986

-3 928 898

-5 868 063

-11 106 955

-13 704 158

-197 667

55 081

-249 475

24 373

11 667

0

11 667

0

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och
fordringar som är anl.tillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande
resultatposter
Resultat efter finansiella poster

15 640

-11 276

15 567

-16 910

-4 099 258

-5 824 258

-11 329 196

-13 696 695

Resultat

-4 099 258

-5 824 258

-11 329 196

-13 696 695
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Balansräkning i sammandrag – moderbolag
(SEK)

170630

161231

20 762 693

20 031 189

0

15 402

242 122
6 711 019

672
2 736 295

27 715 834

22 783 558

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

3 617
1 438 962
183 227

0
855 512
202 896

Kassa och bank

9 782 546

6 063 960

Summa omsättningstillgångar

11 408 352

7 122 368

Summa tillgångar

39 124 186

29 905 926

2 514 195
2 497 750

2 199 921
1 541 184

145 727 972
-107 181 847
-11 329 196

122 259 320
-80 829 279
-25 396 002

32 228 874

19 775 144

2 000 000

0

2 555 761
1 324
193 545
2 144 682
39 124 186

2 705 379
41 322
161 123
7 222 958
29 905 926

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings- och
utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Långfristiga fordringar hos koncernföretag
Summa anläggningstillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa eget kapital och skulder
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Förändring eget kapital i sammandrag – moderbolag
2016-01-01 - 2016-12-31

(KSEK)

Vid årets början
Nyemission
Avsättning för utvecklingsutgifter
Årets resultat
Vid årets slut

Fond för
utvecklingsAktiekapital
utgifter
Överkursfond

1 876
324

0

97 846
24 413

1 541
2 200

1 541

Balanserat
resultat

-63 274

Årets
resultat

-16 015

-1 541
122 259

-64 815

-25 396
-41 411

2017-01-01 - 2017-06-30

(KSEK)

Vid årets början
Nyemission
Avsättning för utvecklingsutgifter
Årets resultat
Vid årets slut

Fond för
utvecklingsAktiekapital
utgifter
Överkursfond

2 200
314

1 541

122 259
23 469

957
2 514

2 498

Balanserat
resultat

-64 815

Årets
resultat

-41 411

-957
145 728

-65 772

-11 329
-52 740
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Kassaflödesanalys i sammandrag – moderbolag
(SEK)

170401–170630
(3 mån)

160401–160630
(3 mån)

170101–170630
(6 mån)

160101–160630
(6 mån)

2 429 062

0

4 824 139

0

-12 392 390

-9 532 361

-21 951 088

-13 723 678

-9 963 328

-9 532 361

-17 126 949

-13 723 678

Erhållen ränta

11 667

0

11 667

0

Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande
verksamheten

-1 308

0

-1 381

-10

-9 952 969

-9 532 361

-17 116 663

-13 723 688

-397 972

-541 393

-731 504

-963 533

0

0

0

0

-3 342 463

-437 278

-4 216 174

-3 740 435

-978 671

-4 947 678

-1 608 450

0
2 000 000

1 999 998
0

23 782 927

23 846 753

2 000 000

0

2 000 000

1 999 998

25 782 927

23 846 753

-11 693 404
21 475 950
0
9 782 546

-8 511 034
19 653 997
0
11 142 963

3 718 586
6 063 960
0
9 782 546

8 514 615
2 628 348
0
11 142 963

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Inbetalningar från kunder
Utbetalningar till leverantörer och
anställda
Kassaflöde från den löpande
verksamheten före betalda räntor och
inkomstskatter

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella
anläggningstillgångar
Förvärv av materiella
anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella
anläggningstillgångar
Kassaflöde från
investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyemission
Upptagna lån
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

-644 917

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades,
genom VD Lars-Erik Erikssons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2017 kl 08:30.
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