
 
  

Delårsrapport 
1 januari – 30 september 2016   
Juli – september i siffror 
• Total nettoomsättning uppgick till 1 580 (995) tkr. 

• Resultat efter skatt uppgick till -12 395 (-10 260) tkr. 

• Resultat per aktie uppgick till -1,50 (-1,24) kr. 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 
till -10 459 (-9 669) tkr. 

• Bruttomarginalen förbättrades signifikant i perioden 
och ökade till 44,6 (17,6)%. 

Jan – september i siffror 
• Total nettoomsättning uppgick till 4 501 (2 970) tkr. 

• Resultat efter skatt uppgick till -38 463 (-30 378) tkr. 

• Resultat per aktie uppgick till -4,64 (-4,71) kr. 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 
till -34 818 (-32 724) tkr. 

• Bruttomarginalen förbättrades signifikant för peri-
oden och ökade till 34,3 (-3,8)%. 

Viktiga händelser under kvartalet 

• En milstolpe passerades på den tyska marknaden då 
den hundrade kunden köpte och installerade en Nevi-
sense. Huvudmarknaden Tyskland fortsätter visa bra 
tillväxt och den totala försäljningen ökade med 67% 
och volymen sålda elektroder ökade med 118%. 

• Under perioden presenterade Bolaget sin nya produkt 
– Nevisense View – som kombinerar SciBase patente-

rade impedansmätning (EIS) för tidig upptäckt av ma-
lignt melanom med visuell information från digital 
dermatoskopi. Därmed skapas ett heltäckande verktyg 
som möjliggör en förbättring och förenkling av den 
diagnostiska processen.  

• I perioden presenterades en ny australiensisk studie 
som visar att genom att använda Nevisense, utvecklat 
av SciBase, så är det möjligt att minska antalet fall som 
behöver genomgå uppföljning med digital derma-
toskopi med nästan 50%. Nevisense kan även tidiga-
relägga upptäckten av de flesta maligna melanom 
med tre månader jämfört med traditionella metoder. I 
studien ingick 118 patienter med 160 hudföränd-
ringar och den presenteras för första gången på World 
Congress on Cancers of the Skin i Wien den 1 septem-
ber.  

• Betydande resurser har under det tredje kvartalet av-
satts för PMA-processen med fortsatta framsteg. Ar-
betet pågår för att inom flera områden ge svar på er-
hållenfeedback från FDA. Vi har passerat inspektions-
fasen och inga ytterligare kliniska data har hittills ef-
terfrågats. 

Viktiga händelser efter kvartalet 
• En valberedning inför årsstämman 2017 har utsetts. 

 

 

Finansiell översikt       

      
Definitioner och ordlista finns på sid 16.

okt-s ep

Rullan de jan-d ec

KONCE RNE N 2016 2015 2016 2015 12 mån 2015

Nettoomsättning, tkr 1 580 995 4 501 2 970 5 682 4 151

Bruttomarginal, % 44,6% 17,6% 34,3% -3,8% 31,0% 2,5%

Soliditet, % 91,3% 94,2% 91,3% 94,2% 91,3% 95,1%

Skuldsättningsgrad, ggr 0,09 0,06 0,09 0,06 0,09 0,05

Likvida medel, tkr 98 272 147 661 98 272 147 661 98 272 133 736

Kassaflöde från den löpande verksamheten, tkr -10 459 -9 669 -34 818 -32 724 -48 682 -46 588

Resultat per aktie (före och efter utspädning) , kr* -1,50 -1,24 -4,64 -4,71 -5,99 -6,01

Eget kapital per aktie, kr* 12,96 18,93 12,96 24,31 12,96 21,09

Genomsnittligt antal aktier, tusental* 8 285 8 285 8 285 6 451 8 285 6 910

Antal utestående aktier, tusental* 8 285 8 285 8 285 8 285 8 285 8 285

Aktiekurs vid periodens utgång, SEK 25,20 30,80 25,20 30,80 25,20 31,00

Genomsnittligt antal anställda 22 15 21 14 18 14

*Justerat för under maj 2015 genomförd sammanläggning av aktier 40:1

j an-s epju li-s ep
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VD Simon Grant kommenterar  

”Fortsatt stark försäljningsökning och introduktion av kompletterande instrument, Nevisense View” 
 
Höjdpunkter 
• Försäljningen i kvartalet ökade med 59% medan 

volymen sålda elektroder ökade med 108%  
• Signifikant förbättrad marginal i kvartalet till 44,6 

(17,6)% 
• Försäljningen i Tyskland ökade i värde med 67% 

och i volym sålda elektroder var ökningen 118%   
• Presentation av Nevisense View – ett nytt instru-

ment som kombinerar EIS och digital derma-
toskopi  

• Ny klinisk studie visar att Nevisense kan halvera 
behovet för uppföljning av svårbedömda hudför-
ändringar vid melanomdetektion 

• Fortsatta framsteg i PMA-processen. Hög arbets-
belastning och betydande resurser avsatta under 
kvartalet för att besvara FDAs frågor, vilket är nor-
malt för processen. Vi har passerat inspektionsfa-
sen och inga ytterligare kliniska data har hittills 
efterfrågats. 

 
Trots semestertid i Tyskland och övriga Europa kunde 
SciBase uppvisa en fortsatt stark försäljningstillväxt 
under det tredje kvartalet. Försäljningen, som uppgick 
till 1,6 miljoner kronor, ökade med 59% jämfört med 
motsvarande kvartal föregående år. Ackumulerat på 
året uppgår försäljningen till 4,5 miljoner kronor. I 
Tyskland, som är den marknaden som SciBases huvud-
sakligen fokuserar på, ökade försäljningen mätt i kro-
nor med 67% och mätt i volym sålda elektroder med 
118%. I början av oktober passerade vi en milstolpe 
när vi nådde 10 000 sålda elektroder hittills i år. Den 
här ökningen är viktig eftersom den validerar SciBase 
affärsmodell som är baserad på elektrodförsäljning och 
visar också potentialen för fortsatt tillväxt av elektrod-
försäljningen. Glädjande är också att vi bland våra kun-
der ser en ökad trend att de införskaffar ytterligare 
Nevisense instrument. Vi har nu fler än tio kliniker i 
Tyskland som använder två eller fler Nevisense, vilket 
är ett tecken på den efterfrågan och också det värde 
som Nevisense tillför våra kunder och deras patienter. 
 
Nevisense View förbättrar detektionsarbetet 
Den enskilt viktigaste händelsen under det gångna 
kvartalet är att vi presenterade vårt nya instrument, 
Nevisense View, som är ett direkt svar på den feedback 
som vi fått från vårdpersonal sedan introduktion av 
Nevisense.  

Det som skiljer Nevisense View från den befintliga 
Nevisense är att vi infört möjligheten att digitalt foto-
grafera lesioner. Det innebär att vi nu kombinerar vår 
patenterade impedansmätning för tidig upptäckt av 
malignt melanom med visuell information från digital 
dermatoskopi i ett och samma instrument. Resultatet 
är ett heltäckande verktyg som förbättrar detektionen 
av melanom, ger fullständig dokumentation och fören-
klar arbetsflödet för uppföljande hudundersökningar.  

Vi har redan erhållit de första orderna och den 
första leveransen till kund kommer ske under novem-
ber. 

  

Ny klinisk studie visar att Nevisense kan upptäcka 
många melanom tidigare  
I början av september presenterades en viktig australi-
ensisk studie från två framträdande kliniker i Sydney. 
Studien fokuserade på lesioner som är svåra att dia-
gnosticera som normalt undersöks med hjälp av se-
kventiell digital dermatoskopi över en tremånaderspe-
riod. Resultaten talar sitt tydliga språk och visar på två 
av de viktigaste fördelarna Nevisense erbjuder vid 
upptäckten av melanom.  

Enligt studien, som presenterades på World Con-
gress on Cancers of the Skin i Wien den 1 september, 
kan Nevisense i nästan samtliga fall upptäcka malignt 
melanom direkt. Det betyder att upptäckten skedde tre 
månader tidigare än jämfört med traditionella meto-
der. Studien visar också att Nevisense halverade beho-
vet för uppföljning vid melanomdetektion.  

Förutom att förenkla diagnostiken så kan Nevi-
sense möjliggöra stora kostnadsbesparingar samtidigt 
som den kortar patienternas väntan på diagnos. 
 
PMA-processen och elektrodtillverkningspro-
jektet fortlöper 
Vår amerikanska godkännande process (PMA) fortskri-
der och vi har passerat inspektionsfasen med mycket 
goda resultat och har en bra pågående dialog med FDA. 
Som förväntat har en rad olika frågeställningar disku-
terats och vi har än så länge inte stött på några större 
hinder. FDA har dock, genom något hårdare tolkningar 
av vissa specifikationer, ökat sina krav på information 
vilket har krävt att vi har spenderat ytterligare tid på 
kompletterande processer och data. Inga nya kliniska 
data har dock begärts. Vi är fortfarande övertygade om 
ett godkännande men under en något reviderad tids-
plan. Vi räknar nu med att ett godkännande under 
första halvåret 2017.  

Integrationen av produktionen av elektroder i verk-
samheten fortlöper och vi slutför nu valideringen av 
den semi-automatiserade processen. På sikt kommer 
detta medföra förbättrade marginaler.  
 
Nu när vi går in i årets sista kvartal har vi naturligtvis ett 
fortsatt fokus på försäljningen samtidigt som vi förstås 
gör allt vi kan för att stödja och slutföra FDA-proces-
sen. Vi ser också fram emot att få lansera Nevisense 
View vilken vi tror kommer att ha en positiv effekt på 
försäljningen. Arbetet fortsätter även med våra mer 
långsiktiga utvecklingsprojekt som vi hoppas kunna 
presentera mer kring under hösten och vintern. 
 

 
Simon Grant, VD och Koncernchef 
Stockholm den 14 november2016 
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SciBase i korthet
Om SciBase 
SciBase är ett medicinteknikbolag som utvecklar instru-
ment för detektion av hudcancer. Produkterna Nevi-
sense® och den kommande Nevisense View kan detek-
tera malignt melanom, den farligaste formen av 
hudcancer, direkt på huden utan att behöva skära bort 
misstänkta leverfläckar. Bolaget grundades 1998 av 
Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produk-
terna baseras på gedigen forskning och SciBase har ge-
nomfört den hittills största studien om detektion av 
malignt melanom där Nevisense fick utmärkta resultat. 
Studien publicerades i maj 2014 i den ansedda tidskrif-
ten British Journal of Dermatology. Nevisense och Nevi-
sense View är godkänt för försäljning inom EU (CE-
märkning) och Australien. Ett godkännande av FDA i 
USA förväntas under första halvåret 2017. 

SciBases huvudkontor ligger i Stockholm, där bola-
get är börsnoterat på Nasdaq First North sedan 2 juni 
2015. Avanza är Bolagets certified advisor. 
 
Affärsmodell 
Bolagets affärsmodell bygger på att kunder initialt kö-
per ett instrument (Nevisense och den kommande Ne-
visense View) och sedan kontinuerligt nya förbruk-
ningsvaror (elektroder). En elektrod kan enbart använ-
das på en patient men på upp till 10 leverfläckar. 

Korta fakta 
• Hudcancer är den vanligaste och snabbast växande 

cancerformen i världen. 

• Malignt melanom är den farligaste formen av 
hudcancer med en hög dödlighet om den inte upp-
täcks i tid. 

• Kostnaderna för behandlingen av malignt melanom i 
USA är cirka 3,3 miljarder USD per år. Kostnaderna 
har fyrdubblats under de senaste åren. 

• Det utförs idag cirka 50-60 miljoner årliga under-
sökningar för malignt melanom av vilka 5-6 miljoner 
leder till en excision. Av dessa beräknas cirka 93-
97% vara godartade. 

• Med SciBases produkt Nevisense® kan antalet onö-
diga ingrepp minskas med upp till 40 %, en potentiell 
minskning om cirka 1,5 – 2,5 miljoner ingrepp per år 
vilket leder till väsentliga kostnadsbesparingar. 

• Med Nevisense® får läkaren ett objektivt instrument 
som stöd för en bättre diagnos. 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

”Nevisense kan vara mycket behjälp-
ligt vid beslut om man ska skära ut en 
pigmenterad lesion eller inte. Det kan 
tillföra ytterligare information som 
går utanför de optiska kriterier man 
erhåller från ett dermatoskop.” Dr. Ul-
rich Kühne  

 

Excisioner av nevi i Sverige 

• 100 000 individer opereras årligen 

• 150 000 nevi excideras för att fånga 
3 500 invasiva melanom per år 

• Årliga kostnaderna beräknas till mer 
än 300 miljoner 
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Tredje kvartalet 
Nettoomsättning 
Nettoomsättningen för det tredje kvartalet 2016 upp-
gick till 1 580 (995) tkr, en ökning med 59%. Av detta 
utgjorde försäljning av instrument 640 (555) tkr och 
försäljning av test 940 (441) tkr. Tyskland, där vi läg-
ger vårt huvudsakliga fokus, genererade all nettoom-
sättning i kvartalet, 100 (95)%.Den tyska marknaden 
fortsätter att utvecklas positivt som ett resultat av 
ökade marknadsinvesteringar och en ökad närvaro i 
form av egen säljstyrka och ökade med 67% i kvartalet 
jämfört med det tredje kvartalet 2015. Vi ser det där-
för som strategiskt viktigt och rätt att fokusera på den 
tyska marknaden med tanke på den starka position vi 
håller på att bygga upp där.  
 I kvartalet såldes 3 168 (1 520) elektroder, en ök-
ning om 108%. I Tyskland ökade elektrodförsäljningen 
mätt i volym i kvartalet med 118%. 
 
Rörelseresultat 
Rörelseresultatet för perioden juli – september 2016 
uppgick till -12 407 (-10 287) tkr, en ökad förlust med 
2 120 tkr. Den främsta orsaken till detta är ökade för-
säljnings- och marknadsföringskostnader i samband 
med uppbyggnad av egen försäljningsorganisation i 
Tyskland (dotterbolaget bildades under första kvarta-
let 2015), kostnader relaterade till den pågående 
PMA-ansökan till FDA i USA, produktutveckling samt 
kostnader för förbättrad produktionsprocess av elek-
troder.  

Bruttomarginalen förbättrades signifikant och var 
för perioden 44,6 (17,6)%. Den främsta orsaken till 
detta är att all försäljning i kvartalet har skett i bolagets 
direktmarknad Tyskland samt en lägre tillverknings-
kostnad per elektrod.  

Försäljnings- och marknadsföringskostnaderna 
ökade med 1 093 tkr och uppgick för perioden till 6 
461 (5 368) tkr. Ökningen är framförallt hänförbar till 
kommersialiseringskostnader för Nevisense® och re-
sursuppbyggnad av försäljnings- och marknadsorgani-
sationen i både Sverige och Tyskland.  

Administrationskostnaderna uppgick för perioden 
till 1 648 (2 333) tkr, en minskning med 685 tkr främst 
beroende på föregående års noteringsprocess samt att 

för 2016 har en funktion flyttats till utvecklingskost-
nader (ingår med 481 tkr i 2015 års utfall).  

Utvecklingskostnaderna uppgick för perioden till 
4 966 (2 806) tkr, en ökning med 2 160 tkr, varav 481 
tkr avser en flyttad funktion från administrationskost-
nader. I övrigt ökade kostnaderna framförallt på grund 
av den pågående PMA-processen som belastat peri-
odens resultat med cirka 1,4 MSEK nya produktut-
vecklingsprojekt samt det pågående projektet för att 
automatisera produktion av elektroder och resursupp-
byggnad i samband med dessa aktiviteter. 

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning 
Vid ingången av kvartalet uppgick de likvida medlen till 
108 786 tkr och vid utgången av perioden till 98 272 
tkr.   

Kassaflödet från den löpande verksamheten för 
perioden uppgick till -10 459 (-9 669) tkr varav för-
ändringar i rörelsekapital uppgick till 1 816 (616) tkr. 
Det negativa löpande kassaflödet försämrades, exklu-
sive förändringar i rörelsekapital, främst på grund av de 
ovan beskrivna kostnadsökningarna. Det totala kassa-
flödet uppgick till  
-10 513 (-17 926) tkr. Föregående års kassaflöde på-
verkades negativt av emissionskostnader avseende 
den under andra kvartalet 2015 genomförda nyemiss-
ionen med cirka 8,7 MSEK. 

Periodens nettoinvesteringar i materiella anlägg-
ningstillgångar uppgick till 9 (39) tkr och avsåg främst 
investeringar i IT-infrastruktur och demonstrationsin-
strument. Periodens investeringar i immateriella till-
gångar uppgick till 0 (0) tkr. 

Avskrivningar för materiella anläggningstillgångar 
belastar periodens resultat med 74 (46) tkr.  
 
 
 
 
 

  



SCIBASE DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2016 
 
 

 5 

 

Januari - september 
Nettoomsättning 
Nettoomsättningen för de första nio månaderna 2016 
uppgick till 4 501 (2 970) tkr, en ökning med 52%. Av 
detta utgjorde försäljning av instrument 1 721 (1 530) 
tkr och försäljning av elektroder 2 780 (1 440) tkr. 
Tyskland, där vi lägger vårt huvudsakliga fokus, gene-
rerade merparten av nettoomsättningen i perioden, 
motsvarande 94 (82)%. Den tyska marknaden fortsät-
ter att utvecklas positivt som ett resultat av ökade 
marknadsinvesteringar och en ökad närvaro i form av 
egen säljstyrka och ökade med 72% i perioden jämfört 
med samma period 2015. Vi ser det därför som strate-
giskt viktigt och rätt att fokusera på den tyska mark-
naden med tanke på den starka position vi håller på att 
bygga upp där. 
 I perioden såldes 9 600 (5 424) elektroder, en ök-
ning om 77%. I Tyskland ökade elektrodförsäljningen 
mätt i volym i perioden med 125%. 
 
Rörelseresultat 
Rörelseresultatet för perioden januari - september 
2016 uppgick till -38 480 (-30 824) tkr, en ökad för-
lust med 7 656 tkr. Den främsta orsaken till detta är 
ökade försäljnings- och marknadsföringskostnader i 
samband med kommersialiseringen av bolagets pro-
dukt, uppbyggnad av egen organisation i Tyskland 
(dotterbolaget bildades under första kvartalet 2015), 
kostnader relaterade till den pågående PMA-ansökan 
till FDA i USA, produktutveckling samt kostnader för 
förbättrad produktionsprocess av elektroder.  

Bruttomarginalen förbättrades signifikant och var 
för perioden 34,3 (-3,8)%.Den främsta orsaken till 
detta är att merparten av periodens försäljning har 
skett i bolagets direktmarknad Tyskland samt en lägre 
tillverkningskostnad per elektrod genom en förbättrad 
produktionsprocess.  

Försäljnings- och marknadsföringskostnaderna 
ökade med 4 719 tkr och uppgick för perioden till 19 
495 (14 776) tkr. Ökningen är framförallt hänförbar till 
kommersialiseringskostnader för Nevisense® och re-
sursuppbyggnad av försäljnings- och marknadsorgani-
sationen i både Sverige och Tyskland.  

Administrationskostnaderna uppgick för perioden 
till 6 168 (8 190) tkr, en minskning med 2 022 tkr be-
roende på föregående års noteringsprocess, lägre pa-
tentkostnader i perioden samt att för 2016 har en 
funktion flyttats till utvecklingskostnader (ingår med 1 
366 tkr i 2015 års utfall).  

Utvecklingskostnaderna uppgick för perioden till 
14 187 (7 784) tkr, en ökning med 6 403 tkr (varav 1 
366 tkr avser en flyttad funktion). Kostnaderna ökade i 
övrigt framförallt på grund av den pågående PMA-pro-
cessen som hittills belastat periodens resultat med 
cirka 4,0 MSEK, nya produktutvecklingsprojekt samt 
det pågående projektet för att automatisera produkt-
ion av elektroder och resursuppbyggnad i samband 
med dessa aktiviteter. 

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning 
Vid ingången av året uppgick de likvida medlen till 
133 736 tkr och vid utgången av perioden till 98 272 
tkr.   

Kassaflödet från den löpande verksamheten för 
perioden uppgick till -34 818 (-32 724) tkr varav för-
ändringar i rörelsekapital uppgick till 3 325 (-1 958) 
tkr. Det negativa löpande kassaflödet, exklusive för-
ändringar i rörelsekapital, försämrades främst på grund 
av de ovan beskrivna kostnadsökningarna. Det totala 
kassaflödet uppgick till -35 463 (120 103) tkr. Före-
gående års kassaflöde påverkades positivt av den un-
der andra kvartalet 2015 genomförda nyemissionen 
som netto tillförde Bolaget cirka 154,2 MSEK. 

Periodens nettoinvesteringar i materiella anlägg-
ningstillgångar uppgick till 645 (793) tkr och avsåg 
främst investeringar i ny tjänstebil, demonstrationsin-
strument och kontorsinventarier. Periodens investe-
ringar i immateriella tillgångar uppgick till 0 (0) tkr. 
Avskrivningar för materiella anläggningstillgångar be-
lastar periodens resultat med 205 (120) tkr.  
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Övriga upplysningar
Ägarförhållanden 
Vid utgången av perioden fanns cirka 1 216 aktieägare i 
SciBase Holding AB varav de fyra största svarade för 
cirka 60,1% av kapitalet och rösterna. Totalt antal aktier 
uppgår till 8 284 768. Största ägare per 30 september 
2016 är SEB Venture Capital (23%), SEB pensionsstif-
telse (16%), Fouriertransform AB (15%) samt Omega 
fund IV L.P. (7%). 
 I samband med extra stämma den 28 april 2015 be-
slutades om införandet av ett incitamentsprogram. Pro-
grammet omfattar högst 553 863 teckningsoptioner 
varav 392 317 hittills är utgivna. Teckningsoptionerna 
som tilldelades dotterbolaget SciBase Intressenter AB 
skall därefter överlåtas till ett marknadsmässigt veder-
lag till anställda, styrelse, VD och ledning. För fullständig 
information om programmet hänvisas till Bolagets 
hemsida och protokoll från extra bolagsstämma den 28 
april 2015. 
 
Marknadsöversikt 
Hudcancer anses vara den vanligaste cancerformen i 
världen. Över 3,5 miljoner fall av hudcancer rapporteras 
varje år enbart i USA, vilket är mer än de fem andra van-
ligaste cancerformerna tillsammans. Varje år görs det 
cirka 50 miljoner formella hudcancerundersökningar 
inom SciBases geografiska målgeografier. Kostnaden 
för dessa 50 miljoner undersökningar uppskattas till 
cirka 2 miljarder USD. SciBase uppskattar vidare att 10-
15% av dessa patienter har atypiska lesioner som kan 
vara svårbedömda och att cirka 10% har tillräckligt su-
spekta lesioner för att tas bort. De 10% eller 5 miljoner 
excisionerna motsvarar SciBases initiala målmarknad 
där Nevisense skulle kunna vara ett stöd för att för-
bättra diagnosens kvalitet.  

Av de uppskattade 5 miljoner årliga utförda excis-
ioner i SciBases målmarknader visar sig senare cirka 95 
% eller 4,8 miljoner lesioner vara godartade. Svårig-
heten och osäkerheten i att detektera maligna mela-
nom resulterar i att läkare ofta väljer att ta bort lesioner 
”för säkerhets skull”, då de inte vill riskera att missa ett 
melanom. Skillnaden i detektionsnoggrannhet mellan 
läkare med varierande erfarenhet kostar uppskattnings-
vis betalarna cirka 1,5 miljarder USD årligen i onödiga 
kostnader. SciBase bedömer att Nevisense kan minska 
antalet excisioner av godartade lesioner med 34–50% 
(1,6–2,4 miljoner årliga lesioner) baserat på EIS-värdet. 
Dessa lesioner motsvarar 520–770 MUSD i årliga excis-
ionskostnader som skulle kunna undvikas med SciBases 
metod. För mer information om SciBases marknad och 
produkter se årsredovisningen 2015 s. 4-8. 

Medarbetare 
Antal anställda vid periodens slut uppgick till 22 (16), 
varav 32 (38)% är kvinnor.  

Finansiering 
Styrelsen ser på regelbunden basis över bolagets be-
fintliga och prognostiserade kassaflöden för att säker-
ställa att bolaget har de medel och resurser som krävs 

för att bedriva verksamheten och den strategiska inrikt-
ningen som styrelsen beslutat om. Bolagets långsiktiga 
kassabehov bestäms till stor del av hur framgångsrik 
nuvarande produkt kommer att bli/är på marknaden, ut-
vecklingen och regulatoriska händelser som kan på-
verka bolagets möjligheter att sälja sina produkter eller 
påverka ersättningsnivåer i försäkringssystemen vid an-
vändandet av bolagets produkter samt kostnader asso-
cierade med dessa ansträngningar. 

Baserat på nuvarande prognoser och tack vare den i 
maj 2015 genomförda nyemissionen, är det styrelsens 
uppfattning att bolaget för närvarande har de nödvän-
diga finansiella resurserna att bedriva verksamheten 
enligt den beslutade planen för den kommande tolvmå-
nadersperioden.  

Transaktioner med närstående 
Moderbolaget SciBase Holding AB har i perioden faktu-
rerat 3 230 (2 153) tkr till det helägda dotterbolaget 
SciBase AB vilket motsvarar 100% av moderbolagets 
omsättning. I övrigt har ej några närstående transakt-
ioner skett som väsentligen påverkat resultat och ställ-
ning i koncernen eller moderbolaget under rapportperi-
oden.  

Risker och osäkerhetsfaktorer 
SciBases väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inklu-
derar, men inte uteslutande, finansiella risker såsom 
framtida resultatutveckling, finansiering, valuta- och 
kreditrisker. Förutom marknadsrisker finns även risker 
förenade med SciBases verksamhet såsom erhållande 
av nödvändiga myndighetstillstånd, produktutveckling, 
patent och immateriella rättigheter, produktansvar och 
framtidsinriktad information som kan beröra bolaget. 
Det finns heller inga garantier för att bolaget kan erhålla 
de nödvändiga finansiella resurserna för att bedriva 
verksamheten. Ytterligare information avseende bola-
gets riskexponering återfinns på sidorna 26-28 i SciBa-
ses årsredovisning för 2015. 

Moderbolaget 
SciBase Holding AB (publ), org nr 556773-4768, är 
moderbolag i koncernen. Bolaget bildades 2009 efter 
en omstrukturering av koncernen. Den egentliga verk-
samheten bedrivs av det helägda dotterbolaget SciBase 
AB. 

Moderbolaget har per 30 september 2016 3 an-
ställda, VD och koncernchef samt Koncernens ekono-
mifunktion och den operativa verksamheten består av 
konsultstöd till den övriga Koncernen. Bolagets huvud-
sakliga uppgift är av finansiell karaktär för att finansiera 
Koncernens operativa verksamhet.  
 Periodens nettoomsättning uppgick till 3 230 (2 
153) tkr samt periodens resultat till -2 383 (-2 314) 
tkr. Bolagets nettoomsättning består av konsultstöd till 
det helägda dotterbolaget SciBase AB. 
 De finansiella anläggningstillgångarna har ökat ge-
nom aktieägartillskott till det helägda dotterbolaget 
SciBase AB.  
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Viktiga händelser i tredje kvartalet 
I perioden presenterade Bolaget sina nya produkt – Ne-
visense View – som kombinerar SciBase patenterade 
impedansmätning (EIS) för tidig upptäckt av malignt 
melanom med visuell information från digital derma-
toskopi. Därmed skapas ett heltäckande verktyg som 
både kan förbättra och förenkla den diagnostiska pro-
cessen. Genom att integrera de båda metoderna i en 
produkt underlättas även arbetsflödet för hudunder-
sökningar eftersom all information från undersök-
ningen samlas i ett och samma instrument. Att kunna 
följa utvecklingen av en misstänkt lesion, både med 
hjälp av EIS-värdet och bild, förebygger såväl att god-
artad vävnad skärs bort i onödan som att maligna mela-
nom missas vid undersökning. Nevisense View kommer 
vara tillgänglig för leverans i Sverige och på SciBases 
övriga marknader i november.    

I perioden presenterades en ny australiensisk studie 
som visar att genom att använda Nevisense, utvecklat 
av SciBase, så är det möjligt att minska antalet fall som 
behöver genomgå uppföljning med digital derma-
toskopi med nästan hälften. Nevisense kan även tidiga-
relägga upptäckten av malignt melanom med tre måna-
der jämfört med traditionella metoder. Nevisense utgör 
därmed ett värdefullt komplement till den visuella be-
dömningen med dermatoskop. I studien ingick 118 pa-
tienter med 160 hudförändringar och den presenteras 
för första gången på World Congress on Cancers of the 
Skin i Wien den 1 september. I studien, som genomför-
des av Dr. Lilian Rocha, Docent Pascale Guitera and Prof. 
Scott W. Menzies et. al. vid Melanoma Institute of Au-
stralia och Royal Prince Alfred Hospital i Sydney, kombi-
nerades sekventiell digital dermatoskopi med Nevisen-
ses mätvärde från impedansspektroskopin med föl-
jande resultat: 
• 19% av alla undersökta fläckar visade ett Nevi-

sense-värde på sju eller högre och kunde opereras 
bort direkt. 83,1% av de maligna melanomen i stu-
dien upptäcktes av Nevisense tre månader tidigare 
än vad sekventiell dermatoskopi hade gjort. 

• 28% visade ett Nevisense-värde av tre eller lägre 
och hade kunnat undvika ett återbesök av patien-
ten. 

• Kombinationen av sekventiell digital dermatoskopi 
och Nevisense upptäckte 100% av alla maligna 
melanom i studien. 

Sammanlagt visade användningen av Nevisense poten-
tialen att minska antalet fall som behöver genomgå se-
kventiell dermatoskopi med 47%. Detta kan förenkla 
diagnostiken och leda till signifikanta kostnadsbespa-
ringar för vården samtidigt som det kortar patienternas 
väntan på diagnos. 

I juni tog SciBase över produktionen av engångse-
lektroder från Ginolis och som en följd av detta har bo-
laget valt att förstärka ledningsgruppen med Marko Pä-
ivärinne. Marko Päivärinne är bolagets produktions- och 
logistikchef och har arbetat på SciBase sedan augusti 
2015. 

 
Viktiga händelser efter periodens utgång 
Följande personer har utsetts att ingå i SciBase Holdings 
valberedning inför årsstämman 2017: 
 
David Sonnek (representerande SEB Venture Capital och 
SEB pensionsstiftelse),  
Per Nordberg (Fouriertransform),  
Renee Aguiar-Lucander (Omega fund IV L.P.), 
Tord Lendau (Styrelsens Ordförande). 

 
Utnämningen har skett enligt den instruktion avseende 
principer för utseende av valberedning i bolaget som 
fastställdes vid årsstämma i SciBase Holding den 16 maj 
2016. Årsstämma i SciBase Holding AB (publ) kommer 
att hållas den 16 maj 2017 i Stockholm. Aktieägare som 
önskar få ärende behandlat på stämman kan skriftligen 
begära detta hos styrelsen. Sådan begäran om behand-
ling av ärende skickas till SciBase Holding AB (publ), Att: 
Styrelsens ordförande, Box 3337, 103 67 Stockholm 
och måste inkomma till styrelsen senast sju veckor före 
stämman, eller i vart fall i så god tid att ärendet, om så 
krävs, kan upptas i kallelsen till stämman.   
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Koncernens rapport i sammandrag över resultat           

 

Koncernens rapport i sammandrag över övrigt totalresultat  
               

  

o k t-sep

Rullan d e jan -de c

Bel o pp i  tkr 2 016 2015 2016 2015 12 mån 2015

Nettoomsättning 1 580 995 4 501 2 970 5 682 4 151

Kostnad för sålda varor -876 -820 -2 959 -3 084 -3 923 -4 048

Brutto resul tat 704 175 1 542 -114 1 7 59 103

Försäljningskostnader -6 461 -5 368 -19 495 -14 776 -25 311 -20 592

Administrationskostnader -1 648 -2 333 -6 168 -8 190 -8 953 -10 975

Forsknings- och utvecklingskostnader -4 966 -2 806 -14 187 -7 784 -16 963 -10 560

Övriga rörelseintäkter - 55 18 73 91 146

Övriga rörelsekostnader -36 -10 -190 -33 -255 -98

Rö rel seresul ta t -12 4 07 -10 287 -38 480 -30 824 -49 6 32 -41 976

Finansiella intäkter 13 27 22 465 22 465

Finansiella kostnader -1 - -4 -19 -6 -21

Resul ta t fö re sk att -12 3 95 -10 260 -38 462 -30 378 -49 6 16 -41 532

Skatt på periodens resultat - - -1 - -1 -

Perio d ens resul tat -12 3 95 -10 260 -38 463 -30 378 -49 6 17 -41 532

Pe ri o de ns  re s ult at hän fö r li gt  t i ll :

Moderföretagets aktieägare -12 395 -10 260 -38 463 -30 378 -49 617 -41 532

Resultat per aktie (före och efter utspädning), kr* -1,50 -1,24 -4,64 -4,71 -5,99 -6,01

Genomsnittligt antal aktier, tusental 8 284,77 8 284,77 8 284,77 6 451,43 8 284,77 6 909,77

*Resultat per aktie efter utspädning rapporteras ej då det skulle innebära ett förbättrat resultat per aktie.

jan-sep

Re s ultat  p er  akt i e  r äknat  p å p er i o de ns  re s ultat  
hän fö r li gt  t i ll mo d er fö re tag et s  akti e ägar e

jul i-sep

o kt-sep

Ru llande j an- de c

Be lopp i  t kr 2016 2015 2016 2015 12 mån 2015

Pe r iod e ns r e s ult at -12 395 - 10 260 - 38 463 -30 378 - 49 617 - 41 532

Övrigt totalresultat

Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen:

  Förändring av verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas -2 0 -4 0 -7 -3

  Skatteeffekt hänförlig till förändring av verkligt värde på 1 0 1 0 2 1

 finansiella tillångar som kan säljas

  Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag 17 -9 137 15 104 -18

S umma övr igt  t ot alr e s ult at 16 -9 134 15 99 - 20

Pe r ide ns t ot alr e s ult at : -12 379 - 10 269 - 38 329 -30 363 - 49 518 - 41 552

Pe r iod e ns t ot alre sult at hänför ligt  t i ll:

Moderföretagets aktieägare -12 379 - 10 269 - 38 329 -30 363 - 49 518 - 41 552

j an- se pj uli-s e p
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Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

31-de c

Be lopp i  t kr 2016 2015 2015

TILLG ÅNG AR

Anläggningstillgångar

  Materiella anläggningstillgångar 9 907 9 434 9 446

  Finansiella anläggningstillgångar 1 178 1 184 1 182

S u mma an läggn in gs t i llgån gar 11 085 10 618 10 628

Omsättningstillgångar

  Varulager 4 489 4 487 5 367

  Aktuell skattefordran 996 791 540

  Kundfordringar 816 818 734

  Övriga kortfristiga fordringar 1 902 2 213 2 246

  Likvida medel 98 272 147 661 133 736

S u mma oms ät tn i n gst i llgån gar 106 475 155 970 142 623

S UMMA TILLG ÅNG AR 117 560 166 588 153 251

E G E T KAP ITAL OCH S KULDE R

107 380 156 864 145 709

Långfristiga skulder

  Uppskjuten skatteskuld 25 27 26

Summa långfristiga skulder 25 27 26

Kortfristiga skulder

  Leverantörsskulder 2 468 3 086 3 224

  Övriga kortfristiga skulder 7 687 6 611 4 292

Summa kortfristiga skulder 10 155 9 697 7 516

S u mma sku lde r 10 180 9 724 7 542

S UMMA E G E T KAP ITAL OCH S KULDE R 117 560 166 588 153 251

30-s e p

S u mma e ge t  kapit al h än för li gt  t i ll moder före t age t s 
akti e ägar e
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Koncernens rapport över förändring i eget kapital i sammandrag  

        
Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag 

                        

Belop p i  tkr Akt i ekapi tal

Övr ig t  
t i lls kjute t  

kapital Res er ver

Balans er at  
r es ultat  

i nklusi ve  
år ets  

r es ultat

Totalt  e get  
kapi tal 

hänfö r li gt  
t i ll 

mode r för et
age ts 

akt ieägar e

E G E T KAP ITAL 2015-01-01 22 032 282 474 94 -271 955 32 645

Periodens resultat -30 378 -30 378

Övrigt totalresultat 15 15

S umma år ets  to talr es ultat 0 0 15 -30 378 -30 363

Transaktioner med aktieägare:

Minskning av aktiekapital, kvotvärde 3,7 sek -3 588 3 588 0

Nyemission 12 210 152 790 165 000

Kostnader i samband med nyemission -10 831 -10 831

Optionsprogram 413 0 413

S umma tr ans akt io ner  med akt ieägar e 8 622 145 960 0 0 154 582

E G E T KAP ITAL 2015-09-30 30 654 428 434 109 -302 333 156 864

E G E T KAP ITAL 2016-01-01 30 654 428 468 74 -313 487 145 709

Periodens resultat -38 463 -38 463

Övrigt totalresultat 134 134

S umma år ets  to talr es ultat 0 0 134 -38 463 -38 329

Transaktioner med aktieägare:

S umma tr ans akt io ner  med akt ieägar e 0 0 0 0 0

E G E T KAP ITAL 2016-09-30 30 654 428 468 208 -351 950 107 380

ok t-sep

Rullande jan-de c

Belo pp i  tkr 2016 2015 2016 2015 12 mån 2015

Res ult at  f öre  s katt -12 395 -10 260 -38 462 -30 378 -49 616 -41 532

  Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 120 -25 320 -388 370 -338

  Betald inkomstskatt - - -1 - -1 0

Kas s aflöde från den  lö pande verks amhe ten  fö re -12 275 -10 285 -38 143 -30 766 -49 247 -41 870

f öränd r i ngar  av rör e ls ekapi tal

Kas s aflöde från för än dr i ng ar  av r öre ls ekap it al

  Förändring i varulager 474 -2 190 879 -3 542 -1 -4 422

  Förändring i kundfordringar och övriga rörelsefordringar 630 104 -194 -702 106 -402

  Förändring i leverantörsskulder och övriga rörelseskulder 712 2 702 2 640 2 286 460 106

Summa förändring av rörelsekapital 1 816 616 3 325 -1 958 565 -4 718

Kas s aflöde från den  lö pande verks amhe ten -10 459 -9 669 -34 818 -32 724 -48 682 -46 588

Inves ter i ngs verks amh eten

  Förvärv av materiella anläggningstillgångar -54 -39 -645 -1 861 -689 -1 905

  Avyttring materiella anläggningstillgångar - 108 - 108 0 108

Kas s aflöde från i nves ter i ngs verks amhe ten -54 69 -645 -1 753 -689 -1 797

Fi nans i er in gs verks amhe ten

  Nyemissioner - - - 165 000 0 165 000

  Kostnader i samband med emissioner - -8 670 - -10 833 0 -10 833

  Teckningsoptioner - 344 - 413 34 447

Kas s aflöde från fi nans i er in gs ve rks amhe ten 0 -8 326 0 154 580 34 154 614

P er i od ens  kas saf löde -10 513 -17 926 -35 463 120 103 -49 337 106 229

  Likvida medel vid periodens/årets början 108 786 165 595 133 736 27 566 147 661 27 566

  Effekter av valutakursförändringar i likvida medel -1 -8 -1 -8 -52 -59

L i kvi da med el vi d  per i oden s s lut 98 272 147 661 98 272 147 661 98 272 133 736

jan-s epju li -se p
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Moderbolagets resultaträkning                 

 
 
Moderbolagets rapport över övrigt totalresultat 
                 

 
       
 

 

 

  

o k t-sep

Ru llan de jan -de c

Be lopp i  t kr 2016 2015 2016 2015 12 mån 2015

Nettoomsättning 1 077 1 076 3 230 2 153 4 307 3230

Administrationskostnader -1 661 -1 814 -5 613 -4 467 -7 406 -6 260

Rör else r e su lt at -584 -738 -2 383 -2 314 -3 099 -3 030

Resultat från finansiella poster:

Finansiella intäkter - - 0 - 0 -

Finansiella kostnader - - 0 - 0 -

Re s u ltat  e ft e r  fi n an s ie lla pos t e r -584 -738 -2 383 -2 314 -3 099 -3 030

Skatt på periodens resultat - - - - - -

P e r ioden s  r e su ltat -584 -738 -2 383 -2 314 -3 099 -3 030

j an-s e pj uli-s ep

o k t-sep

Rullan de jan -de c

Be lopp i  t kr 2016 2015 2016 2015 12 mån 2015

P e r iode ns  r e s ultat -584 -738 -2 383 -2 314 -3 099 -3 030

Övrigt totalresultat - - - - - -

S u mma övr igt tot alre s u lt at - - - - - -

P e r iode ns  t otalr e s ultat -584 -738 -2 383 -2 314 -3 099 -3 030

j an -se pju li -s e p
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag 

             
 

 

 

 

  

31-de c

Be lopp i  t kr 2016 2015 2015

TILLG ÅNG AR

Anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 175 782 126 163 137 647

S u mma an läggn in gs ti llgån gar 175 782 126 163 137 647

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 2 538 6 562 6 119

Kassa och bank 93 989 142 451 130 472

S u mma omsät tn i ngs t i llgån gar 96 527 149 013 136 591

S UMMA TILLG ÅNG AR 272 309 275 176 274 238

E G E T KAP ITAL OCH S KULDE R

Eget kapital

  Aktiekapital 30 654 30 654 30 654

  Övrigt tillskjutet kapital 428 521 428 521 428 521

  Balanserat resultat -186 221 -183 192 -183 191

  Årets resultat -2 383 -2 314 -3 030

S u mma ege t  kapi tal 270 571 273 669 272 954

Kortfristiga  skulder

  Kortfristiga skulder 1 738 1 507 1 284

S u mma sku lde r 1 738 1 507 1 284

S UMMA E G E T KAPITAL OCH S KULDE R 272 309 275 176 274 238

30-se p
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Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Koncernens delårsrapport har upprättats i enlighet 

med IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningsla-
gen. För moderbolaget har delårsrapporten upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och lagen om värde-
pappersmarknaden i enlighet med bestämmelserna i RFR 
2. För koncernen och moderbolaget har samma redovis-
ningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i 
den senaste årsredovisningen. Väsentliga redovisnings- 
och värderingsprinciper återfinns på sid 37-42 i Koncer-
nens årsredovisning för 2015. Nya eller reviderade IFRS-
standarder samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpre-
tations Committee har inte haft någon effekt på koncer-
nens eller moderbolagets resultat, finansiella ställning el-
ler upplysningar. 

Not 2 Verkligt värde av finansiella instrument 
Kortfristiga fordringar och skulder 
För kortfristiga fordringar och skulder, som kundford-
ringar och leverantörsskulder, med en löptid på mindre än 
sex månader anses det redovisade värdet reflektera verk-
ligt värde. 
 
Finansiella anläggningstillgångar 
Koncernens finansiella anläggningstillgångar, vilka utgörs 
av likviditetsfonder, handlas på en aktiv marknad och 
verkligt värde beräknas baserat på sista noterade köpkur-
sen på balansdagen. Tillgången återfinns i Nivå 1 i verkligt 
värde-hierarkin. 
 

Not 3 Ställda säkerheter 
Moderbolaget SciBase Holding AB har ställt ut en kapi-
taltäckningsgaranti gentemot det helägda dotterbolaget 
SciBase AB om maximalt 55 000 tkr gällande till och med 
utgången av år 2016. Motsvarande avtal fanns även för 
2015 samt 2014. 
 
Not 4 Säsongseffekter 
SciBases försäljning och rörelseresultat förväntas i viss 
utsträckning vara beroende av säsongsmässiga variat-
ioner som bolaget inte kan påverka. Under det tredje 
kvartalet, på grund av semesterperiod, förväntas antalet 
utförda test gå ned och som en följd av det Koncernens 
försäljning. 

 
Not 5 Information om rörelsesegment  
Koncernen har idag enbart ett rörelsesegment, detektion 
av malignt melanom, och uppföljning sker på de geogra-
fiska områdena: Europa/Övriga världen, Nordamerika/USA 
samt Asien/Oceanien. 
 
Tredje kvartalet 
Segment Europa/Övriga världen 
Nettoomsättningen i segmentet för perioden uppgick till 
1 580 (995) tkr av vilket Tyskland stod för 100 (95)%. 
Under perioden har fokus för försäljnings- och marknads-
föringsaktiviteter fortsatt varit Tyskland med den egna 
organisationen. Dock har även mycket gjorts för att få 
andra marknader att börja generera försäljning. Bruttore-
sultatet i segmentet uppgick till 704 (175) tkr 
 
Övriga segment 
Nettoomsättningen i segmentet för perioden uppgick till 
0 (0) tkr. I segmentet är det enbart Australien som bola-
get, via distributör, har en närvaro i. Bruttoresultatet i 
segmentet uppgick till 0 (0) tkr. 

Segmenten Nordamerika/USA och Asien/Oceanien 
har slagits ihop till Övriga segment då de inte uppgår till 
en väsentlig del av totalen. 
 
Januari - september 
Segment Europa/Övriga världen 
Nettoomsättningen i segmentet för perioden uppgick till 
4 501 (2 947) tkr av vilket Tyskland stod för 94 (82)%. 
Under perioden har fokus för försäljnings- och marknads-
föringsaktiviteter fortsatt varit Tyskland med den egna 
organisationen. Dock har även mycket gjorts för att få 
andra marknader att börja generera försäljning. Bruttore-
sultatet i segmentet uppgick till 1 542 (-86) tkr 
 
Övriga segment 
Nettoomsättningen i segmentet för perioden uppgick till 
0 (23) tkr. I segmentet är det enbart Australien som bola-
get, via distributör, har en närvaro i. Bruttoresultatet i 
segmentet uppgick till 0 (-28) tkr. 

Segmenten Nordamerika/USA och Asien/Oceanien 
har slagits ihop till Övriga segment då de inte uppgår till 
en väsentlig del av totalen. 
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Be lopp  i  tkr

E u ropa/     
Övr ig a 
vär lde n

Övr ig a 
s e gme nt S u mma

E u ropa/     
Övr ig a 
vär lde n

Övr ig a 
s e gme n t S u mma

Segmentets nettoomsättning 1 580 - 1 580 995 - 995

Försäljning mellan segment - - - - - -

Ne tt ooms ät tn in g fr ån  e xt e rn a ku nde r 1 580 - 1 580 995 - 995
-

Kostnad sålda varor -876 - -876 -820 - -820

Bru t tore su lt at 704 0 704 175 0 175

Rörelsekostnader -13 111 -10 462

Röre ls er es u ltat -12 407 -10 287

Finansiella intäkter 13 27

Finansiella kostnader -1 -

Konce rn en s  re s ultat  före  s katt -12 395 -10 260

ju li -s e p 2016 j uli-se p 2015

Be lopp  i  tkr

E u ropa/     
Övr ig a 
vär lde n

Övr ig a 
s e gme nt S u mma

E u ropa/     
Övr ig a 
vär lde n

Övr ig a 
s e gme n t S u mma

Segmentets nettoomsättning 4 501 - 4 501 2 947 23 2 970

Försäljning mellan segment - - - - - -

Ne tt ooms ät tn in g fr ån  e xt e rn a ku nde r 4 501 - 4 501 2 947 23 2 970

Kostnad sålda varor -2 959 - -2 959 -3 033 -51 -3 084

Bru t tore su lt at 1 542 - 1 542 -86 -28 -114

Rörelsekostnader -40 022 -30 710

Röre ls er es u ltat -38 480 -30 824

Finansiella intäkter 22 465

Finansiella kostnader -4 -19

Konce rn en s  re s ultat  före  s katt -38 462 -30 378

jan - se p  2016 jan  -  se p  2015
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Undertecknande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av moderbolagets och kon-
cernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget 

och de bolag som ingår i koncernen står inför.  
 

(SciBase Holding AB)  
Stockholm den 14 november 2016 

          
                     

Tord Lendau 
Styrelsens ordförande 

 

Per Aniasson 
Styrelseledamot 

Carsten Browall 
Styrelseledamot 

 
Renee Lucander  
Styrelseledamot 

 

Stig Ollmar 
Styrelseledamot 

Andreas Pennervall 
Styrelseledamot 

   

 Simon Grant 
VD och Koncernchef 

 
 

 

Denna information är sådan information som SciBase Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-
missbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt-

persons försorg, för offentliggörande den 14 november kl. 08.00 CET.  
Revisors granskningsrapport 

SciBase Holding AB, 556773-4768 

Inledning 
 
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella  
delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten)  
för Scibase Holding AB per 30 september 2016 och den 
niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret  
för att upprätta och presentera denna delårsrapport i  
enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt an- 
svar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport  
grundad på vår översiktliga granskning. 
  
Den översiktliga granskningens inriktning och 
omfattning 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med 
International Standard on Review Engagements ISRE 
2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinform-
ation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig 
granskning består av att göra förfrågningar, i första 
hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor 
och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning 

och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En 
översiktlig granskning har en annan inriktning och en 
betydligt mindre omfattning jämfört med den inrikt-
ning och omfattning som en revision enligt Internat-
ional Standards on Auditing och god revisionssed i öv-
rigt har.  

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översikt-
lig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss 
en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga 
omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade 
om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad 
på en översiktlig granskning har därför inte den säker-
het som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 
 
Slutsats 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte 
kommit fram några omständigheter som ger oss anled-
ning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är 
upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och 
årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i en-
lighet med årsredovisningslagen. 
.  

Stockholm den 14 november 2016 
Ernst & Young AB 

 
Björn Ohlsson 

Auktoriserad revisor

 
Kontaktperson: Michael Colérus, CFO 
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Kvartalsöversikt           

 
Definitioner 

Finansiella nyckeltal Branschspecifik ordlista
• Bruttomarginal, %: Bruttoresultat dividerat med 

nettoomsättning. 
• Rörelseresultat: Rörelseintäkter minus rörelsekost-

nader. 
• Rörelsemarginal, %: Rörelseresultat dividerat med 

intäkter. 
• Soliditet: Periodens utgående eget kapital dividerat 

med periodens utgående balansomslutning. 
• Skuldsättningsgrad: Totala skulder i förhållande till 

eget kapital. 
• Periodens resultat per aktie före utspädning: Peri-

odens resultat dividerat med genomsnittligt antal 
aktier före utspädning. 

• Periodens resultat per aktie efter utspädning: Peri-
odens resultat dividerat med genomsnittligt antal 
aktier efter utspädning. Resultat per aktie efter ut-
spädning är detsamma som före utspädning bero-
ende på att potentiella stamaktier inte ger upphov 
till utspädningseffekt. 

• Eget Kapital per aktie: Eget kapital dividerat med 
genomsnittligt antal aktier. 

• Utdelning per Aktie: Periodens utdelning dividerad 
med genomsnittligt antal aktier efter utspädning. 

• Antal aktier före utspädning vid utgången av peri-
oden: Antalet utgivna aktier före utspädning vid 
slutet av perioden.  

• Genomsnittligt antal aktier före utspädning: Ge-
nomsnittligt antal utgivna aktier före utspädning 
under perioden. 

• Genomsnittligt antal aktier efter utspädning: Ge-
nomsnittligt antal utgivna aktier efter utspädning 
är detsamma som före utspädning beroende på att 
potentiella stamaktier inte ger upphov till utspäd-
ningseffekt. 

• Antal anställda (medelantal): Vägt snitt av antalet 
anställda under respektive period. 

• IFRS: International Financial Reporting Standards 
 

 
 
 
 
 

• CE-märkning: En obligatorisk märkning om över-
ensstämmelser för att visa att produkter som säljs 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
(EES) sedan 2008 uppfyller regelverkets krav. CE-
märkning finns även på produkter som säljs utanför 
EES som tillverkas i, eller avsedd att säljas i, EES. 

• Dermatoskopi: Undersökning av hudskador med ett 
dermatoskop, ett inbyggt förstoringsglas med 
lampa. 

• Electrical Impedance Spectroscopy (EIS): Ett mått 
på den övergripande impedans som uppstår i väv-
naden vid växelström i en serie frekvenser. Den 
mäts genom att man skickar en omärkbar växel-
ström mellan banden på elektroden som monteras 
på toppen av sonden och mäter strömmen. 

• FDA: U.S. Food and Drug Administration är den 
amerikanska myndigheten som kontrollerar alla 
aspekter inom utveckling, tillverkning och kom-
mersialisering av läkemedelsprodukter i USA. 

• Malignt melanom: Den farligaste formen 
av hudcancer och består av cancer i pigment-
bildande melanocyter. 

• Onödig excision: Borttagandet av godartade hud-
förändringar/födelsemärken. 

• Nevi: Födelsemärke. 

• PMA: Förhandsgodkännande krävs för alla klass III-
enheter för godkännande av FDA i USA 

 
 
 
 
 

KO NCER NEN Q 3 Q2 Q1 Q 4 Q3 Q 2 Q1 Q4 Q 3

Nettoomsättning, tkr 1 580 1 855 1 066 1 181 995 918 1 057 460 818

Bruttomarginal, % 44,6% 30,1% 26,3% 18,4% 17,6% -34,5% 2,6% -41,5% -42,8%

Soliditet, % 91,3% 92,7% 94,4% 95,1% 94,2% 91,4% 73,0% 78,5% 84,4%

Skuldsättningsgrad, ggr 0,09 0,08 0,06 0,05 0,06 0,09 0,37 0,27 0,19

Likvida medel, tkr 98 272 108 786 122 241 133 736 147 661 165 595 17 313 27 566 37 176

Kassaflöde från den löpande verksamheten, tkr -10 459 -13 112 -11 247 -13 864 -9 669 -13 858 -9 197 -9 290 -9 578

Resultat per aktie (före och efter utspädning) , kr* -1,50 -1,75 -1,40 -1,35 -1,24 -1,80 -1,84 -2,06 -1,59

Eget kapital per aktie, kr* 12,96 14,45 16,19 17,59 18,93 27,41 4,71 6,55 8,61

Genomsnittligt antal aktier, tusental* 8 285 8 285 8 285 8 285 8 285 6 085 4 985 4 985 4 985

Antal utestående aktier, tusental* 8 285 8 285 8 285 8 285 8 285 8 285 4 985 4 985 4 985

Aktiekurs vid periodens utgång, SEK 25,20 17,20 23,50 31,00 30,80 43,00 - - -

Genomsnittligt antal anställda 22 19 18 15 15 13 14 11 12

*Justerat för under maj 2015 genomförd sammanläggning av aktier 40:1

20 142 01 520 16



SCIBASE DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2016 
 
 

 17 

 

 

   
   

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

 
 
 
 

SciBase Holding AB, Kammakargatan 22, Box 3337, SE-103 67 Stockholm. Tel: +46 8 410 620 00  Fax : +46 8 615 22 24 
Org nr 556773-4768 | info@SciBase.com 

Simon Grant 
VD och Koncernchef 
 +46 72 887 43 99 
simon.grant@SciBase.com 
 

Michael Colérus 
CFO 
 +46 70 341 34 72 
michael.colerus@SciBase.com 
 

Läs mer om bolaget och verksamheten på vår 

webbplats >> www.SciBase.com  

Kommande rapporttillfällen  
Bokslutskommuniké 2016 17 februari 2017 

Delårsrapport januari – mars 2017 10 maj 2017 

Årsstämma 2017, 16 maj 2017 

Halvårsrapport 2017, 18 augusti 2017 

Delårsrapport jan – september 2017, 10 november 
2017 
 


