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Bokslutskommuniké 2012 
 
Högsta försäljningen någonsin för kliniskt användning i fjärde kvartalet, +55%. Tillväxten hänförbar 
till USA samt nya distributörsavtal på nyckelmarknader.   
 
Januari – december 2012 
 

• Nettoomsättningen ökade med 57% till 147,0 (93,5) MSEK varav 35,7 (15,5) MSEK avser strategisk försäljning 
(försäljning till läkemedelsbolag och CRO’er för kliniska studier). Justerat för valutaförändringar ökade 
nettoomsättningen med 56%. 

• Försäljningen av NIOX MINO® påfyllnadstest ökade totalt med 35% samt för klinisk användning i USA med 54%. 
Totalt antal sålda test (påfyllnads samt initiala test) uppgick till över 1,8 (1,2) miljoner tests, en ökning med 50% 
jämfört med föregående år. 

• Resultat efter skatt uppgick till -201,6 (-138,7) MSEK, motsvarande resultat per aktie före/efter utspädning om -1,6 
(-1,4) SEK. Den ökade förlusten är framförallt hänförbar till ökade investeringar för kommersiella och 
kostnadsersättnings- aktiviteter i USA samt ökade kostnader för patenttvister. 

 
Oktober –  december 2012 
 

• Nettomsättning i kvartalet ökade med 24% till 36,2 (29,1) MSEK varav 3,3 (7,1) MSEK avser strategisk försäljning.  
• Försäljningen av NIOX MINO® påfyllnadstest ökade totalt med 5% samt för klinisk användning i USA med 29%. 

Totalt antal sålda test uppgick till nästan 0,5 (0,3) miljoner tests, en ökning med 45%.  
• Resultatet efter skatt uppgick till -63,0 (-50,7) MSEK, motsvarande ett resultat per aktie före/efter utspädning om    

-0,4(-0,5) SEK. 
• Fortsatt positiv kostnadsersättningsutveckling i USA när Medica Health Plans i Minnesota, inom BlueCross 

BlueShield, samt Horizon BlueCross BlueShield i New Jersey, har ändrat sina policies och infört 
kostnadsersättning för FeNO-tester. Förändringarna började gälla från den 19 september respektive den 12 
december 2012. 

• En klinisk studie publicerades i början av december i tidskriften American Journal of Respiratory and Clinical 
Care och studien visar att FeNO-tester är ett objektivt verktyg för att identifiera patienter som inte tar sin medicin. 

 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 
• Texas Medicaid inför kostnadsersättning för FeNO-tester från och med 1 april, 2013. Texas har den tredje 

största andelen av befolkningen (fler än 3,7 miljoner personer) som omfattas av Medicaid (offentligt 
sjukvårdsprogram) i USA efter Kalifornien och New York.  

 
AEROCRINE I SAMMANDRAG 
 
 Oktober - december  Januari - december 
MSEK 2012 2011 2012 2011 
Nettoomsättning 36,2 29,1 147,0 93,5 
Bruttoresultat 26,4 20,7 106,2 64,2 
Bruttomarginal % 73% 71 % 72% 69 % 
Rörelseresultat -63,6 -49,2 -197,1 -132,8 
Resultat efter skatt -63,0 -50,7 -201,6 -138,7 
Kassaflöde, löpande verksamheten -49,1 -31,3 -184,2 -96,5 
Totalt kassaflöde -49,2 -31,8 48,8 -102,8 
 
För ytterligare information: 
Scott Myers, CEO,: +46 768 788 379 eller +1 970 368 0336 
 
Michael Colerus, CFO: +46 8 629 07 85 

 
www.aerocrine.com eller www.niox.com  

 
Informationen är sådan som Aerocrine AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel 
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2013 kl. 08.00 

 
 
 
 

http://www.aerocrine.com/
http://www.niox.com/
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VD har ordet 
”Det fjärde kvartalet är vårt bästa kvartal någonsin när det gäller intäkter från den kliniska användningen av 
våra produkter. Detta är ett resultat av fortsatt tillväxt för klinisk användning på den amerikanska marknaden 
samt de nya affärsavtalen med regionala partners som slutits. Det är också ett bevis för Bolagets förmåga att 
utvecklas från att vara ett bolag i tidig kommersiell fas till ett som kan visa kontinuerlig försäljningstillväxt på 
mindre än ett år.  
 
Under perioden har vi fortsatt att bygga upp vår organisation inom vissa specifika områden, särskilt inom 
försäljning i USA. Vi har även utökat det av våra produktutvecklingsteam som har ett nära samarbete med 
Panasonic om nästa generations produkter. 
 
Den årliga försäljningstillväxten för NIOX MINO för klinisk användning var 53% jämfört med samma period 
2011 och jämfört med det fjärde kvartalet 2011 ökade den med 55%. Den kliniska försäljningen i USA, 
exkluderat valutaeffekter, har varit mycket bra och ökade med 97% jämfört med helåret 2011 och med 97% i 
det fjärde kvartalet. Detta är framförallt en effekt av att vi har förstärkt både vår försäljningsorganisation och 
vårt team för återbetalningsaktiviteter ytterligare och snabbt fått ut dem på fältet. Även marknaderna utanför 
USA har levererat en betydande tillväxt under det fjärde kvartalet med 34%. Nyckelmarknaderna för denna 
tillväxt under kvartalet är Kina och vissa marknader i Europa såsom Italien och Frankrike genom våra nya 
distributörer, Shanghai Pharmaceuticals Holdings Ltd i Kina samt Stallergenes i Europa. Även om den 
procentuella ökningstakten är lägre än föregående kvartal så är de absoluta försäljningstalen betydligt högre.  
 
Vi fortsätter även utveckla vår globala närvaro genom partnerskap och är nöjda med utvecklingen så här långt. 
Våra partners utvecklar nu marknader som under en tid släpat efter och vi ser framemot resultat från detta 
under 2013. Vi väntar fortfarande på godkännande i Japan och för en dialog med PMDA. 
 
Vår strategiska försäljning (det vill säga försäljning till läkemedelsbolag och CRO’erCRO’er (Clinical Research 
Organizations) för kliniska studier) har ökat med 131% jämfört med motsvarande period förra året och 
fortsätter att utvecklas väl. Som förväntat varierar den strategiska försäljningen och är fortsatt oförutsägbar. Vi 
upprepar därför vår tidigare vägledning och är tydliga med att resultatet från den strategiska försäljningen är 
beroende av att läkemedelsbolagen och de så kallade CRO:erna börjar sina kliniska studier i tid eftersom vi 
inte intäktsför något förrän vi har levererat våra produkter. 
 

  
 
Vi fortsätter arbeta för förbättrad kostnadsersättning i USA. Senast så har Texas Medicaid, Medical Health Plans 
i Minnesota, ett försäkringsbolag inom BlueCross BlueShield, och Horizon BlueCross BlueShield meddelat att 
de har ändrat sina regelverk och infört kostnadsersättning för FeNO-tester. Förändringarna började gälla från 
den 19 september respektive den 12 december 2012. Horizon har till och med gått så långt som att säga att 
FeNO-tester nu utgör en del av standardbehandlingen. FenO-tester har cirka 49% täckning av den 
privatförsäkrade delen av befolkningen och, efter godkännande av Texas Medicaid, räknas de individer som 
omfattas av den offentligt finansierade vården in, täcks totalt cirka 60% av USAs befolkning. Detta är en 
dramatisk förbättring jämfört med året innan och vi fortsätter arbetet med att övertyga fler av de stora privata 
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försäkringbolagen att de antingen ska ta bort sina negativa klausuler eller konvertera sina negativa klausuler till 
positiva sådana. I Europa går det också framåt. Vi väntar på återkoppling från franska myndigheterna (HAS) 
gällande vår ansökan för kostnadsersättning som nyligen lämnades in och vi fortsätter våra dialoger med de 
olika försäkringskassorna i Tyskland. Vi har även blivit ombedda att leda utvärderingen av FeNO för NICE 
National Institute for Health and Clinical Excellence) i Storbritannien. Många andra positiva aktiviteter 
genomförs också. 
 
Vårt samarbete med Panasonic fortsätter att utvecklas och vi närmar oss slutet av utvecklingsfasen för NIOX 
VERO®. Den regulatoriska processen avseende NIOX VERO förväntas påbörjas inom kort. Vi befinner oss i en 
prototyp- och definition av affärsmodellfas för en första generations produkt för hemmabruk. Vi förväntar oss 
att det kommer ta flera år innan en produkt för hemmabruk är redo för marknaden eftersom marknaden 
utvecklas från specialist- till allmänläkare för att först därefter utvecklas till en marknad för produkter för 
hemmabruk. Vi står fast vid vår uppfattning att vi kommer behöva en kommersiell partner för att utveckla 
primärvårdsmarknaden såväl som för hemmamarknaden. Genomförandetidpunkten för detta är dock inte 
bestämd. 
 
Den 18 januari 2013 öppnade vi vårt nya huvudkontor i Solna, Sverige för att stödja vår globala expansion, 
utveckling och lansering av kommande produkter samt erbjuda en utmärkt arbetsmiljö för våra anställda. 
 
Vi är engagerade i att bygga ett starkt och väl ansett Bolag. Detta tar tid, energi och resurser att genomföra. 
2012 var ett rekordår för vårt Bolag och jag är stolt över våra medarbetare, tacksam för stödet från Styrelsen 
och för det förtroende som våra aktieägare visar oss,” säger Aerocrines VD Scott Myers. 
 
Aerocrines verksamhet i korthet 
Aerocrine AB (publ) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av 
patienter med inflammation i luftvägarna. Aerocrine har ett samarbete med Panasonic Health Care för design, 
prototyputveckling och produktionssättning för nästkommande generations produkter både för läkare men 
även för hemanvändning om möjligheten skulle uppstå. Aerocrine behåller alla marknadsrättigheter för alla 
sina produkter globalt. Moderbolaget ligger i Solna utanför Stockholm. Försäljningsbolag finns i Morrisville, 
North Carolina i USA, i Bad Homburg utanför Frankfurt i Tyskland och utanför London i Storbritannien. I 
övriga länder säljer Aerocrine sina produkter genom distributörspartners. Aerocrine AB har även dotterbolag i 
Schweiz, Aerocrine GmbH, och i Sverige, Aerocrine Esop AB. Sedan 2012 har Koncernen också ett 
representationskontor i Kina. Koncernen grundades 1997 och hade per 30/12 2012 totalt 124 anställda. 
Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007. Sedan 2013 handlas aktien på listan för 
mellanstora bolag. 
 
Aerocrines målsättning: 

• Är att göra FeNO till standardbehandling vid diagnosticering och behandling av astma 
• Är att bygga ett internationellt framgångsrikt företag med försäljning av företagets produkter på 

samtliga större marknader i världen samt att bibehålla och utveckla Bolagets position som 
marknadsledare inom mätning av utandad NO som inflammationsmarkör. 

• Är att tillhandahålla patientanpassade och kostnadseffektiva instrument både för kliniskt bruk och för 
hemanvändning. 

• Är att bygga långsiktigt värde för aktieägarna. 
 
Aerocrines vision: 
Aerocrine skall dramatiskt förbättra livskvalitet, vård och behandling av personer som lever med 
inflammatoriska luftvägssjukdomar såsom astma. 
 
Aerocrines affärsmodell: 
Till skillnad från många medicintekniska bolag bygger Aerocrines affärsmodell på en innovativ produkt som 
innehåller en förbrukningsbar sensor med förinställt antal test, det vill säga försäljning av test och inte 
instrument. Den större delen av bolagets intäkter genereras utifrån det kontinuerliga användandet av 
produkten. Kunden köper initialt ett NIOX MINO®-instrument till en relativt låg kostnad tillsammans med en 
sensor innehållande ett visst antal test. När dessa test förbrukats beställer kunden nya sensorer med tester efter 
behov. Detta innebär att Aerocrine har en löpande affärsrelation med och återkommande intäkter från sina 
kunder. 
 

För fallstudier hur FeNO hjälper till att initiera en korrekt medicinering och förbättrad 
patientkontroll besök: http://www.niox.com/en/  

http://www.niox.com/en/
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Översikt helåret 2012 
Nettoomsättningen för helåret 2012 uppgick till 147,0 (93,5) MSEK, en ökning med 57% jämfört med 
motsvarande period 2011. Valutajusterat till samma valutakurser som för motsvarande period 2011 hade 
nettoomsättningen uppgått till 145,9 MSEK, en ökning med 56%. Försäljningstillväxten drivs framförallt av 
NIOX MINO på den amerikanska marknaden som visar en ökning inom klinisk försäljning på 97% i lokal 
valuta, den strategiska försäljningen (försäljning för kliniska studier) som ökat med 131% samt av de nya 
distributörerna Shanghai Pharma (Kina) och Stallergenes (CH, FR, IT, TR, PL samt delar av mellanöstern).  
 
Orsaken till den kraftiga ökningen av den kliniska försäljningen i USA är främst en ökad närvaro på den 
amerikanska marknaden via egen säljstyrka, under perioden har Bolaget i snitt haft 19 (vid utgången av året 
27) försäljningsrepresentanter på marknaden. Dessutom har ökningen av antalet försäkrade individer i viss 
mån bidragit till försäljningsökningen men för att kunna kapitalisera på detta krävs det resurser på marknaden. 
Avsaknaden av riktlinjer och att vara inkluderad i ersättningssystemen på de större marknaderna inom EU och 
övriga världen har haft en begränsande effekt på försäljningstillväxten i regionen. Trots detta ökade 
försäljningen för NIOX MINO för kliniskt bruk utanför USA med 35% jämfört med motsvarande period 
föregående år. Ökningen är framförallt driven av Kina via Shanghai Pharma samt Stallergenes inom Europa. 
 
I slutet av 2010, under 2011 samt under början av 2012 erhöll Koncernen ett antal större order från 
läkemedelsbolag (strategisk försäljning) för kliniska studier. Dessa order intäktsförs först när de levereras vilket 
till en stor del skedde under det första halvåret 2012. Totalt stod den strategiska försäljningen för 35,7 (15,5) 
MSEK av årets försäljning. Det är viktigt att notera att den strategiska försäljningen kan variera stort mellan 
kvartal. 
 
Försäljningen av Koncernens tidigare produktsortiment, NIOX Flex, fortsätter att minska och har påverkat 
försäljningen negativt med -1,2% (motsvarande ett värde om cirka -1,8 MSEK). Bolaget planerar att helt sluta 
tillhandahålla service och support för NIOX Flex under 2013.  
 
Försäljningen har under perioden påverkats positivt av valutapåverkan (+0,8%). 
 
Rullande 12-månaders försäljning per område:  

 
 
Försäljningen, exkluderande strategisk försäljning och licensintäkter, nådde 110,7 (76,6) MSEK för helåret en 
ökning om 44% jämfört med helåret 2011. Den strategiska försäljningen svarade för cirka 24 (17)% av den 
totala omsättningen. Den strategiska försäljningen ökade med 131% jämfört med 2011 och med 127% rensat 
för valutaeffekter. Den strategiska försäljningen varierar kraftigt kvartal för kvartal. För närvarande ingår NIOX 
MINO i 25 kliniska studier som genomförs av läkemedelsbolag.  
 
Koncernens framtida försäljningstillväxt är beroende av att metoden inkluderas i nationella riktlinjer för 
behandling av astma och att den kritiska nyttan av att mäta inflammation styrks genom kostnadsersättning från 
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sjukförsäkringssystemen. Publiceringen av riktlinjer från det amerikanska lungläkarsällskapet (ATS) i september 
2011 för hur inflammationsmätning ska användas inom astmavården i USA var en viktig milstolpe för Bolaget. 
Med stödet från ACAAI och AAAAI, är Bolaget av uppfattningen att riktlinjerna kan komma att få ytterligare en 
del av de privata försäkringsbolagen att överväga att införa inflammationsmätning med hjälp av FeNO i sina 
kostnadsersättningssystem och därmed driva försäljningstillväxt. Bolaget fortsätter att sprida information om 
riktlinjerna till de relevanta betalarna och kunderna. Effekten av riktlinjerna och stödet från ACAAI och AAAAI 
på den amerikanska marknaden har varit positiv. 
 
Astma beräknas totalt drabba 8-10% av befolkningen och en viktig statistik för att bedöma framgången på den 
amerikanska marknaden är att följa utvecklingen av antalet försäkrade/täckta individer och att dessa har 
tillgång till Aerocrines produkter. Status avseende antalet individer som omfattas per 31 december 2012 kan 
ses i tabellen nedan. Under 2012 har den enskilt största privata försäkringsgivaren i USA, United Healthcare 
UHC, beslutat att dra tillbaka sin negativa FeNO-policy. Beslutet trädde ikraft per den 1 april 2012. Sedan 
starten av 2012 har ytterligare 29%* privata försäkrade individer lagts till vilket ger en total om cirka 49%. 
Även ytterligare 5% försäkrade individer har adderats inom ramen för Medicaid (offentligt försäkringssystem 
för mindre bemedlade) för att nå en total om 58%. Att de privata försäkringsbolagen ersätter Aerocrines metod 
är en förutsättning för att Bolagets försäljningsmodell ska fungera effektivt. Att följa antalet försäkrade individer 
är därmed en viktig och på kort sikt kritisk värdeindikation. För närvarande ersätter Medicare ett test med cirka 
$21 per utfört test.  
 
Försäkrade individer i USA per december 31, 2012   

 
*)Information avseende antalet försäkrade individer kommer från externt inköpta databaser och förändras kontinuerligt. De privata 
försäkringsbolagen administrerar även ett antal av de offentliga försäkringsprogrammen så informationen är justerad för detta. Notera att 
även informationen per Dec 31, 2011 har justerats för detta och därmed förändrats jämfört med vad som tidigare visats. 
   
Motsvarande aktiviteter för att erhålla kostnadsersättning pågår även i Europa. Bland annat pågår aktiviteter i 
Tyskland, UK och Frankrike för att ansöka om och erhålla kostnadsersättning samt för att Bolagets metod ska 
bli inkluderad i de nationella riktlinjerna för behandling av astma. 
 
Försäljningen av NIOX MINO och tillhörande test nådde 139,3 (83,2) MSEK, en ökning med 67%, vilket 
motsvarar 95 (89)% av den totala försäljningen.  
 
Bruttomarginalen för helåret uppgick till 72 (69)%. Marginalen har påverkats positivt av valutaeffekter (0,2%). 
Den förbättrade marginalen är framförallt hänförbar till en förbättrad marknadsmix (en större andel försäljning 
på direktmarknader inklusive den strategiska försäljningen), en förbättrad produktmix samt att marginalen 
under 2011 påverkades negativt av engångskostnader i form av lagernedskrivningar. 
 
Ett viktigt nyckeltal att förstå är hur sålda NIOX MINO faktiskt används. Detta nyckeltal belyses genom att följa 
försäljningen av påfyllnadstest. Ett påfyllnadstest definieras som det andra och därpå följande köp av test-kits. 
Under året har totalt cirka 1,4 (1,0) miljoner påfyllnadstester sålts, en ökning om 35%. Totalt antal sålda test 
(påfyllnadstest samt nyförsäljning) uppgick till fler än 1,8 miljoner test, en ökning om 50% jämfört med 2011.  
 
Resultat för helåret 2012 efter skatt uppgick till -201,6 (-138,7) MSEK. Resultatet per aktie före utspädning 
uppgick till -1,6 (-1,4) SEK per aktie. Den underliggande operativa verksamheten, rensat för nedan beskrivna 
poster, visar ett resultat om -152,0 (-99,6) MSEK. Årets resultat har påverkats av kostnader avseende 
patenttvister -17,6 (-8,8) MSEK, kostnader för Koncernens personaloptionsprogram -22,8 (-13,3) MSEK samt 
omräkning av kundfordringar, leverantörsskulder, kassa samt fordringar/skulder dotterbolag på grund av 
valutaförändringar -3,8 (+1,6) MSEK. Räntekostnader för utställt konvertibellån har påverkat resultatet med -3,2 
(-9,0) MSEK. Detta lån har konverterades under det andra kvartalet 2012 till aktier. Enligt lånevillkoren var 
bolaget skyldigt att i samband med en förtida konvertering kontantreglera en avgift motsvarande 3-års ränta 

Betalar Aerocrine Aerocrine Aerocrine Aerocrine
Betalare Försäkrade Segment känt antal täckta känt % antal känt antal täckta känt % antal

Individer % av total individer täckta individer individer täckta individer
Privata betalare 174,370,465 66.9% 34,728,586 19.9% 84,700,340 48.6%
Medicare 46,143,705 15.8% 46,143,705 100.0% 46,143,705 100.0%
Medicaid 53,565,848 17.3% 25,758,359 48.1% 28,705,089 53.6%
Total 274,080,018 100.0% 106,630,650 38.9% 159,549,134 58.2%

Status/Information per Dec 31, 2011 Status per Dec 31, 2012
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med avdrag för redan betald ränta. Avgiften uppgick till 12,3 miljoner och har redovisats som en 
emissionsutgift avseende konverteringen av det konvertibla skuldebrevet. Resultatet för 2012 har även 
påverkats positivit av under första kvartalet erhållen ersättning via förlikning från Aperion Inc’s konkursbo om 
8,8 MSEK samt påverkats negativt av engångskostnader om 11 MSEK, varav 3 MSEK i fjärde kvartalet, 
avseende avslutande av tidigare distributionsavtal. Föregående års resultat påverkades negativt av 
engångskostnader i samband med tillsättandet av en ny VD om 9,6 MSEK. 

Det justerade resultatet har försämrats främst på grund av de investeringar som löpande görs på den 
amerikanska marknaden i egen större säljstyrka, marknadsföring samt ökade aktiviteter för att säkerställa 
kostnadsersättning. Engångskostnader avseende byte av distributörer i Kina och delar av EU har påverkat 
resultatet negativt med cirka 11 MSEK. Kostnaderna avseende utveckling har ökat främst på grund av de 
pågående patenttvisterna som Bolaget är involverad i (framförallt gentemot Medisoft SA i Tyskland och 
Belgien). De ökade administrationskostnaderna beror främst på konsultkostnader för strategiska ändamål, 
uppbyggnad av organisation, pågående IT-projekt, kostnader för bolagsförsäkring samt resekostnader. Av de 
totala administrationskostnaderna utgör 13,8 (8,8) MSEK kostnader för Koncernens personaloptionsprogram. 
Totalt har antalet anställda i Koncernen ökat från 84 2011 till 124 vid utgången av 2012. 

Valutapåverkan på Koncernens försäljning var positiv 1,1 MSEK medan effekten på Koncernens kostnader och 
varuinköp varit negativ -3,2 MSEK. Totalt har valutaförändringarna försämrat koncernens nettoresultat med 
cirka 1% jämfört med 2011.  
 
I koncernen uppgick det beräknade skattemässiga underskottet per 31 december 2012 till 1 315,3 (1 090,7) 
MSEK varav 1 256,9 (1 032,5) MSEK avsåg moderbolaget. Av underskotten saknar 1 264,6 (1 041,3) MSEK 
tidsbegränsning vad gäller möjligheten till kvittning mot framtida skattemässiga överskott. Det skattemässiga 
värdet av underskottsavdragen har inte aktiverats. 
 
Key value drivers 
Tabell Q4 2012 Q4 2011 % Jan - Dec 

2012 
Jan - Dec 

2011 
% 

Sålda 
påfyllnadstest i 
tusental 

 
324 

 
307 

 
5% 

 
1 372 

 
1 015  

 
35% 

NIOX MINO 
klinisk försäljning 
US, MSEK 

 
11,7 

 
5,9 

 
98% 

 
34,8 

 
17,0 

 
105% 

NIOX MINO 
klinisk försäljning 
ex US, MSEK 

 
19,8 

 
14,4 

 
38% 

 
68,8 

 
50,8 

 
35% 

Global strategisk 
försäljning NIOX 
MINO, MSEK 

 
3,3 

 
7,1 

 
-54% 

 
35,7 

 
15,5 

 
131% 

Sum NIOX MINO 
MSEK 

 
34,8 

 
27,4 

 
27% 

 
139,3 

 
83,3 

 
67% 

 
NIOX Flex/Övrigt  

 
1,3 

 
1,4 

 
-5% 

 
7,1 

 
8,9 

 
-20% 

 
Nordamerika/USA 
För helåret 2012 nådde försäljningen inom segment Nordamerika/USA 54,6 (28,9) MSEK en ökning med 89%. 
Justerat för valutaeffekter ökade segmentets försäljning med 81%. Försäljningsökningen är framför allt hänförlig 
till klinisk försäljning/användning +97% i lokal valuta och den strategiska fakturerade försäljningen (försäljning 
till läkemedelsbolag) vilken ökade med 65% i lokal valuta. Den positiva utvecklingen i antal försäkrade 
individer samt stödet från AAAAI och ACAAI för ATS riktlinjer är viktiga steg framåt för att nå de långsiktiga 
försäljningsmålen. Tillsammans med de ökade försäljningsresurserna utvecklas försäljningen väl. Det är 
Bolagets bedömning att antalet försäkrade individer med tillgång till FeNO bör uppgå till minst 75% för att en 
full penetration av det kliniska segmentet ska kunna vara möjlig. Försäljningen för klinisk användning av 
påfyllnadstest ökade med 54% i segmentet jämfört med helåret 2011. Det årliga antalet sålda test per 
instrument på den amerikanska marknaden ökade till nästan 300 per instrument för helåret 2012 från runt 250 
2011. Vid utgången av 2012 var penetrationen av specialistsegmentet i USA cirka 17%. 
 
En del av den strategiska försäljning som genererats i USA har fakturerats läkemedelsföretag i Europa och ingår 
därmed inte i segmentets omsättning. Försäljning till nya och pågående kliniska studier förväntas fortsätta vara 
en viktig del av försäljningen i USA. Av segmentets försäljning utgör 17,7 (10,2) MSEK strategisk försäljning.  
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Organisationen i USA har och kommer att fortsätta förstärkas med ytterligare försäljningsresurser, inom 
Medical Affairs och klinisk utveckling samt med expertis inom de amerikanska kostnadsersättnings- och 
försäkringssystemen. Syftet är att, parallellt med det fortsatt ökade antalet försäkrade individer och med hjälp 
av ATS riktlinjer, ytterligare påskynda en bredare acceptans och kostnadsersättning från de privata 
försäkringsbolagen och kvarstående offentlig försäkring (Medicaid) samt att driva den kliniska försäljningen. 
Det är Bolagets uppfattning att en säljstyrka om cirka 40-50 försäljare behövs för att kunna nå ut till 
specialistsegmentet på den amerikanska marknaden. Vid utgången av 2012 hade Bolaget 27 försäljare, 1 
innesäljare samt 2 regionala försäljningsansvariga på den amerikanska marknaden. 
 
Rullande 12-månaders klinisk försäljning USA, TUSD 

  
 
EU/Övriga världen (RoW) 
Försäljningen inom segmentet EU/RoW nådde 92,4 (64,6) MSEK, en ökning med 43%. Rensat för 
valutaeffekter har försäljningen ökat med cirka 45%. Försäljningen exklusive strategisk försäljning och 
licensintäkter ökade med 27%. EU, framförallt de södra delarna, fortsätter att vara påverkat av den finansiella 
krisen. Av segmentets försäljning är cirka 18,0 (5,3) MSEK hänförbart till strategisk försäljning. Försäljningen 
fortsätter att påverkas negativt av det strategiska beslutet att upphöra med aktiv försäljning av NIOX Flex vilken 
har minskat med 32% eller -2,3 MSEK. Samarbetet med Stallergenes har nu kommit igång och börjat generera 
försäljning. Bolaget arbetar kontinuerligt med att få Bolagets metod införd i lokala kliniska riktlinjer för 
behandling av astma och erhålla kostnadsersättning inom Europa.  
 
Övriga världen, med Kina och Japan i spetsen, börjar bidra med en viss försäljning. Samarbetet på den 
kinesiska marknaden med Shanghai Pharma går framåt och ett antal avtal med underdistributörer för olika 
regioner har även ingåtts. I Japan pågår arbetet med att få NIOX MINO® regulatoriskt godkänd för 
marknadsföring. På grund av oförutsägbarheten i den regulatoriska processen i Japan kan Bolaget för 
närvarande inte förutsäga när ett godkännande i Japan kommer. Bolaget arbetar tillsammans med lokal expertis 
för att säkerställa ett godkännande.  
 
Försäljningen av påfyllnadstest för kliniskt bruk ökade med 34% i segmentet jämfört med helåret 2011. 
 
Översikt delårsperioden oktober – december 2012 
Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet 2012 uppgick till 36,2 (29,1) MSEK, en ökning med 24%. 
Valutajusterat hade nettoomsättningen uppgått till 37,2 MSEK, en ökning med 28%. Försäljningstillväxten i 
kvartalet drevs framförallt av NIOX MINO på den amerikanska marknaden som visar en ökning inom klinisk 
försäljning på 97% i lokal valuta (11,8 (5,9) MSEK) samt av försäljning till Kina. Den totala kliniska 
försäljningen ökade med 55% jämfört med det fjärde kvartalet 2011 och uppgick till 31,5 (20,3) MSEK. Den 
strategiska försäljningen som är väldigt varierande mellan kvartalen minskade och nådde 3,3 (7,1) MSEK i 
kvartalet en minskning med 54%. Primärt är den kliniska försäljningstillväxten i USA driven av ökade egna 
försäljningsresurser samt den klart förbättrade återbetalningssituationen. Även utanför USA visar Bolaget en 
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tillväxt,+34% exklusive strategisk försäljning, trots avsaknaden av kliniska riktlinjer och kostnadsersättning på 
de större marknaderna i Europa samt den pågående finansiella krisen. Ökningen utanför USA var framförallt 
hänförbar till de nya partnerskapen i Kina och EU.  
 
Resultat för det fjärde kvartalet 2012 efter skatt uppgick till -63,0 (-50,7) MSEK. Resultatet per aktie före 
utspädning uppgick till -0,4 (-0,5) SEK per aktie. Den underliggande operativa verksamheten, rensat för nedan 
beskrivna poster, visar ett resultat om -49,3 (-31,2) MSEK. Periodens resultat har påverkats av kostnader 
avseende patenttvister -3,3 (-3,5) MSEK, kostnader för Koncernens personaloptionsprogram -7,2 (-10,2) MSEK 
samt omräkning av kundfordringar, leverantörsskulder, kassa samt fordringar/skulder dotterbolag på grund av 
valutaförändringar -0,2 (+0,5) MSEK. Dessutom har resultatet för delårsperioden påverkats negativt av en 
reservering avseende engångsersättning till den tidigare distributören i Kina med 3 MSEK. Resultatet för 2011 
påverkades negativt av engångskostnader i samband med rekrytering av en ny VD (-4,1 MSEK) samt av 
räntekostnader avseende utställt konvertibellån (-2,2 MSEK). 
 
Resultatet för perioden är försämrat jämfört med det fjärde kvartalet 2011 främst på grund av de kraftfulla 
investeringar som gjorts och görs på den amerikanska marknaden, initiering av planerade kliniska studier samt 
av den ovan nämnda reserveringen avseende engångsersättning för återtagandet av markandsrättigheter i Kina.  
 
Nordamerika/USA 
Försäljningen för det fjärde kvartalet inom segment Nordamerika/USA nådde 14,4 (11,5) MSEK en ökning med 
25%. Justerat för valutaeffekter ökade segmentets försäljning med 20%. Försäljningsökningen är framför allt 
hänförlig till klinisk försäljning/användning av NIOX MINO och påfyllnadstest +97% i lokal valuta. Den 
strategiska fakturerade försäljningen (försäljning till läkemedelsbolag) minskade i kvartalet med 54% i lokal 
valuta. Av omsättningen svarar den strategiska försäljningen för 2,2 (4,7) MSEK. Försäljningen av påfyllnadstest 
för kliniskt bruk ökade med 29% under kvartalet. 
 
EU/Övriga världen (RoW) 
Försäljningen inom segmentet EU/RoW nådde 21,8 (17,6) MSEK i delårsperioden, en ökning med 24%. Rensat 
för valutaeffekter har försäljningen ökat med cirka 27%. Försäljningen exklusive strategisk försäljning ökade 
med 34% och nådde 20,6 (15,3) MSEK. Av omsättningen svarar den strategiska försäljningen för 1,2 (2,4) 
MSEK. Försäljningen av påfyllnadstest för kliniskt bruk ökade med 14% i kvartalet. Försäljningstillväxten i 
kvartalet är framförallt hänförbar till de nya distributörsavtalen i Kina och inom Europa. 
 
Översikt kliniska studier 
Aerocrine har flera pågående kliniska studier för att undersöka möjligheterna för att expandera vårt kliniska 
användningsområde inom diagnostik, andra sjukdomar inom luftvägarna samt förbättra våra hälsoekonomiska 
data. Ett antal studier har påbörjats under det fjärde kvartalet 2012.  
 
Väsentliga händelser i perioden 
Den amerikanska, vetenskapliga tidskriften American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 
publicerade den första december resultaten av en klinisk studie gjord vid Queen’s University i Belfast på 
Nordirland. Resultaten av studien visar att mätningar av kväveoxid i utandningsluften, s k FeNO-test (fractional 
exhaled nitric oxide), är ett utmärkt verktyg för att  identifiera patienter som inte använder sina förskrivna 
inhalationssteroider,  dvs bristande följsamhet. Att identifiera patienter som inte följer föreskriven medicinering 
är viktigt eftersom det ger kunskap som bland annat kan bidra till bättre individanpassad behandling.  I studien 
användes Aerocrines produkt NIOX MINO® för att utföra FeNO-testerna.  
 
Horizon BlueCross BlueShield meddelade i november Bolaget att man beslutat att ta bort sin negativa policy 
gällande kostnadsersättning för FeNO. ”Horizon har avslutat sin utvärdering av FeNo-testet och beslutat att det 
ska betraktas som standardvård”, meddelade Dr. Stanley Harris, Medical Director för Horizon BlueCross 
BlueShield i ett brev till Aerocrine. Förändringen trädde ikraft den 12 december 2012. Horizon är det största 
försäkringsbolaget i New Jersey och försäkrar nästan 2,8 miljoner privata försäkringstagare. 
 
Den 19 september 2012, publicerade Medica Health Plans (ett försäkringsbolag inom BlueCross BlueShield), 
en positiv ersättningspolicy avseende FeNO-tester (utandad kvävoxid). Den förändrade policyn medger 
ersättning av FeNO-tester för diagnosticering av allergisk luftvägsinflammation och för tester för att bestämma 
sannolikheten för att personer med kroniska symptom som tyder på allergisk luftvägsinflammation ska 
respondera på steroidbehandling. 
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Väsentliga händelser efter periodens utgång 
Texas Medicaid inför kostnadsersättning för FeNO-tester från och med 1 april, 2013. Under ett möte om 
ersättningsnivåer för FeNO-tester, arrangerat av The Texas Health and Human Services Commission den 13 
februari i år i Austin, Texas, USA, stödde mötesdeltagarna de föreslagna ersättningsnivåerna från Medicaid fullt 
ut. Texas har den tredje största andelen av befolkningen (fler än 3,7 miljoner personer) som omfattas av 
Medicaid (offentligt sjukvårdsprogram) i USA efter Kalifornien och New York. I och med att Texas tillkommer 
täcker nu Medicaid Fractional exhaled Nitric Oxide (FeNO)-tester i 36 stater samt District of Columbia.  
 
Investeringar och Kassaflöde 
Koncernens kassa uppgick till 199,9 (150,2) MSEK vid periodens utgång.  
 
Koncernens investeringar för perioden i materiella anläggningstillgångar uppgick till 5,1 (0,7) MSEK och avser 
framför allt investeringar nya lokaler i USA samt i produktionsverktyg. Investeringarna i immateriella tillgångar 
för året uppgår till 0,4 (5,4) MSEK. Föregående års investeringar avsåg framförallt köpet av tillgångarna från 
FILT GmbH. 
 
Kassaflödet för perioden uppgick till +48,8 (-102,8) MSEK samt för det fjärde kvartalet till -49,2 (-31,9) MSEK. 
Det löpande kassaflödet uppgick till -184,2 (-96,5) MSEK och för det fjärde kvartalet till -49,1 (-31,3) MSEK. 
Kassaflödet för året har påverkats positivt av den under andra kvartalet avslutade nyemissionen vilken tillförde 
Bolaget 260 MSEK före avdrag för emissionsutgifter, erhållen ersättning från Apieron Inc’s konkursbo om 8,8 
MSEK samt negativt av utbetalning av ränta och avgift i samband med förtida konvertering av utgivet 
konvertibellån med 24,5 MSEK. Av de 24,5 MSEK har 12,2 MSEK (2,4) belastat det operativa kassaflödet och 
12,3 MSEK finansieringsverksamheten. Utöver detta påverkades kassaflödet negativt av slutlikviden avseende 
avslutade distributörsavtal i Kina, Frankrike och Italien (8 MSEK). Det operativa kassaflödet har påverkats 
negativt av de ökade investeringarna i USA för att bygga framtida tillväxt. Föregående års kassaflöde 
påverkades av köpet av tillgångarna från FILT GmbH.  
 
Moderbolaget 
I Moderbolaget Aerocrine AB sker den huvudsakliga verksamheten såsom utveckling, marknadsföring samt 
försäljning. Moderbolaget står för marknadsrisken och dotterbolagen Aerocrine Inc., Aerocrine AG samt 
Aerocrine Ltd utgör försäljningsbolag med uppgift att marknadsföra och sälja på den nordamerikanska, tyska 
respektive brittiska marknaden. Aerocrine Inc. bedriver förutom försäljningsverksamhet även egen 
serviceverksamhet. I samband med införandet av koncernens personaloptionsprogram bildades Aerocrine 
ESOP AB. Under året har dessutom Aerocrine GmbH i Schweiz bildats. 

Moderbolagets nettoomsättning uppgick för helåret till 148,0 (93,8) MSEK varav försäljning till koncernföretag 
uppgick till 73,2 (46,4) MSEK. Resultatet efter finansiella poster för året uppgick till -199,8 (-140,0) MSEK. 
Moderbolagets likvida medel uppgick till 192,8 (145,9) MSEK vid årets utgång. Investeringar i maskiner och 
inventarier för året uppgick till 0,3 (0,5) MSEK samt investeringar i immateriella tillgångar till 0,4 (5,4) MSEK. 
Föregående års investering avsåg inköpet av tillgångarna från FILT GmbH. Koncernens internprissättnings-
modell bygger på att Moderbolaget står för all marknadsrisk och därmed ger dotterbolagen marknadsförings-
bidrag för att bygga och utveckla respektive marknad. 

Ägarförhållanden 
Totalt fanns per 28 december 2012 cirka 3 315 aktieägare i Aerocrine AB varav de 4 största svarade för cirka 
67,6% av rösterna och kapitalet. Totala antalet registrerade aktier i koncernen per den 28/12 2012 uppgick till 
145 637 781 aktier. Största ägare per den 28/12 2012 i koncernen är Novo A/S (27%), Invifed AB (25%), 
HealthCap Holding KB (13%) samt Tredje AP-fonden (3%).  

Av beslutade personaloptionsprogram (2007 samt 2009) kvarstår 1 224 011 tilldelade optioner vilket maximalt 
innebär att ytterligare 1 454 831 aktier kan ges ut under perioden 2013 – 2018. Det i 2011 införda 
personalsoptionsprogrammet, LIP 2011, innebär efter omräkning av i maj 2012 genomförd nyemission att vid 
fullt genomförd allokering, med avdrag för hittills utnyttjade optioner, maximalt ytterligare cirka 10 138 800 
kan komma att ges ut under perioden 2013 – 2021 genom utnyttjandet av 9 654 072 optioner. Totalt har 7 
923 089 allokerats och av dessa 345 928 utnyttjats. Vid årsstämma den 5 maj beslutades om införandet av ett 
styrelseaktieprogram (SAP 2012) för styrelsemedlemmar som är oberoende av Bolaget samt dess största ägare. 
Totalt inom ramen för SAP 2012 har 39 697 optioner allokerats vilket innebär att 39 697 aktier kan ges ut. För 
full beskrivning av dessa program se www.aerocrine.se. Vid full konvertering av samtliga 
personaloptionsprogram skulle antalet aktier uppgå till 157 271 109 aktier.   
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Personal och organisation 
Totalt antal anställda i koncernen vid periodens utgång uppgår till 124 (84) personer varav 40 (33) i Sverige.  

Valberedning 2013 
En valberedning har utsetts. Den består av representanter från de fyra största aktieägarna samt styrelsens 
ordförande och till ledamoter har utsetts Ulrik Spork (Novo A/S) ordförande, Staffan Josephsson (Investor), 
Björn Odlander (HealthCap), Ulrica Slåne (Tredje AP-fonden) samt Anders Williamsson. 
 
Förslag till valberedningen inför årsstämma 2013 skickas senast den 1 mars 2013 till 
valberedning@aerocrine.com. 
 
Finansiering 
Baserat på den under andra kvartalet genomförda nyemissionen, vilken tillförde Bolaget cirka 260 MSEK före 
emissionsutgifter, bedömer styrelsen att Bolagets kapitalbehov nu minst är tillgodosett för de kommande tolv 
månaderna med nuvarande strategiska prioriteringar, förväntad försäljningsutveckling och aktivitetsnivå. 
Styrelsen ser kontinuerligt över Bolagets potentiella finansieringsbehov för att säkerställa att Bolaget har de 
nödvändiga finansiella resurserna för att kunna genomföra den beslutade strategiska inriktningen. Styrelsens 
mål är att, om ytterligare kapital behövs, genomföra detta på ett sätt som är optimalt både ur Bolagets och 
aktieägarnas intresse.  
 
I kvartalet, har genom utnyttjande av teckningsoptioner i Aerocrine, antalet aktier och röster i bolaget ökat 
med 689 782 aktier. 
 
Transaktioner med närstående 
Ränta samt avgift avseende lösen av konvertibellån har erlagts till Novo A/S samt, i enlighet med beslut från 
årsstämma den 5 maj, har styreslens ordförande fakturerat viss extra ersättning. 
 
Uppdatering avseende patenttvister 
Aerocrine är och har varit inblandat i rättsprocesser som anses vara typiska för verksamheten. Hit hör tvister 
avseende intrång och vissa patents giltighet samt kommersiella tvister. Nedan beskrivs ärenden där viktigare 
förändringar skett sedan de sist kommenterades.  
 
I de flesta fall är det inte möjligt att göra en rimlig uppskattning av den eventuella förväntade ekonomiska 
effekten av de rättsliga processernas slutliga avgörande. Aerocrine informerar därför endast om målets karaktär 
och fakta men ingen avsättning görs. När det gäller mål där förlikning har nåtts eller beslut meddelats, eller när 
kvantifierbara böter eller skada utdömts och inte är föremål för överklagan, eller när en förlust är sannolik och 
Bolaget har kunnat göra en rimlig bedömning av förlusten, redovisar Bolaget förlusten eller gör en avsättning 
motsvarande den bästa möjliga uppskattningen av den förväntade förlusten. Detta ställningstagande skulle 
kunna ändras över tid och det går därför inte att lämna några garantier för att förluster som någon process eller 
utredning kommer att leda till inte kommer att överstiga den bedömning som görs här. 
 
Aerocrine är för närvarande involverat i en patenttvist i Tyskland och Belgien gentemot det belgiska bolaget 
Medisoft. 
 
Tyskland 
I mars 2008 väckte Aerocrine talan mot Medisoft vid domstolen i Düsseldorf för patentintrång avseende 
försäljning och erbjudande till försäljning av deras Hyp’Air-instrument på den tyska marknaden. Medisoft 
lämnade in en motstämning i München för att försöka ogiltigförklara Aerocrines patent. 
 
I september 2009 meddelade domstolen i Düsseldorf att Medisoft gör intrång i tre av Aerocrines patent. 
Medisoft överklagade domen medan ett fjärde patent inte ansågs ha gjorts intrång på. Överdomstolen i 
Düsseldorf fastställde de tidigare domsluten att Medisofts produkt gör intrång i två av Aerocrines patent. Inga 
ytterligare överklaganden föreligger så dessa beslut är finala. Beträffande det överklagade intrångsbeslutet för 
det tredje patent har huvudförhandling ännu inte hållits, datum för förhandling har inte annonserats. 
 
Ogiltighetsprocessen som Medisoft för i Tyskland avseende alla tre patent är pågående och finala domslut har 
ej meddelats. Första instansdomslut avseende den tyska delen av EP 1,439,781 har meddelats den 19 juli 2012 
av patentdomstolen i München. Domstolen meddelade att den tyska delen av patentet EP 1,439,781 inte är 

mailto:valberedning@aerocrine.com
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patenterbar i Tyskland. Detta beslut baseras inte på någon ny information, utan utgör en motsatt syn på 
patentkraven jämfört med Europeiska Patentmyndigheten som godkände patentet 2006 och med domstolen i 
Liège som upprätthöll patentet som giltigt i juni 2012, se vidare nedan. Aerocrine har överklagat detta beslut. 
Ett domslut i första instans avseende den tyska delen av EP 0,724,723 har meddelats efter 
domstolsförhandlingar den 31 januari 2011. Aerocrines patent upprätthölls med vissa förändringar i två av 
patentkraven. Vidare har domstolen i München i juni 2011 meddelat att den tyska motsvarigheten till 
Aerocrines patent EP 0,606,351 inte är patenterbar i Tyskland. Aerocrine har överklagat begränsningen 
avseende patent EP 0,724,723 samt beslutet avseende den tyska delen av patent EP 0,606,351. Innan de 
överklagade besluten har behandlats anses inga beslut vara finala. Dessa beslut påverkar inte domstolen i 
Düsseldorfs beslut om patentintrång om inte patenten ogiltigförklaras via ett slutgiltigt domslut.   
 
EP 0,606,351 är Aerocrines tidigaste patent och förföll i september 2012. Den federala domstolens beslut 
påverkar endast de tyska delarna av patenten EP 1,439,781, EP 0,724,723 och EP 0,606,351.  
 
Belgien  
I oktober 2011 lämnade Aerocrine in en stämningsansökan (accelererad process baserad på omständigheterna) 
för patentintrång vid domstol i Liège gällande de belgiska delarna av patenten EP 0,606,351, EP 0,724,723, EP 
1,439,781 och EP 1,661,514. Medisoft utmanade giltigheten för dessa patent som en del av sitt försvar. I juni 
2012 meddelade domstolen att Aerocrines patent EP 1,439,781 och EP 1,661,514 upprättshålls som giltiga 
och att Medisofts instrument Hyp’Air FeNO och Hyp’Air FeNO+ gör intrång i dessa patent. Domslutet innebär 
att Medisoft, som har huvudkontor i Belgien, omedelbart från det att domslutet meddelades, förbjuds att 
tillverka, använda, underhålla, förvara och sälja några Hyp’Air produkter. Domslutet har överklagats av 
Medisoft. 
 
Domstolen ogiltigförklarade även Aerocrines tidigaste patent EP 0,606,351 och EP 0,724,723 i Belgien. EP 
0,606,351 förföll i september 2012 och EP 0,724,723 förfaller 2014. Aerocrine har överklagat 
invaliditetsbesluten. 
 
Aerocrine avser att driva dessa mål baserat på omständigheterna i respektive mål. Aerocrine har stark tillit till, 
och kommer att kraftfullt försvara, sina immateriella rättigheter relaterade till sina produkter och metoden att 
mäta utandad kvävemonoxid (FeNO). 
 
Redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 och enligt Rådet för finansiell rapportering RFR 1 och, vad 
gäller moderbolaget, RFR 2.  

Nya redovisningsprinciper 2012 

Inga nya standarder har trätt i kraft under 2012 som kommer påverka Bolagets redovisning. 
Redovisningsprinciperna och beräkningsmetoderna är i övrigt oförändrade jämfört med beskrivningen i 
årsredovisningen för 2011. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Aerocrines väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar, men inte uteslutande, finansiella risker såsom 
framtida resultatutveckling, finansiering, valuta- och kreditrisker. Förutom marknadsrisker finns även risker 
förenade med Aerocrines verksamhet såsom erhållande av nödvändiga myndighetstillstånd, produktutveckling, 
patent och immateriella rättigheter, produktansvar och framtidsinriktad information som kan beröra bolaget. 
Ytterligare information avseende bolagets riskexponering återfinns på sidorna 23-25 i del 1 av Aerocrines 
årsredovisning för 2011 samt i emissionsprospektet från april 2012 på sidorna 6-8. 
 
Kommande Informationstillfällen 2013 
Delårsrapport första kvartalet 2013    7 maj 2013 kl 08.00 
 
Årsstämma 2013     7 maj 2013 kl 17.00 i Stockholm 
 
Delårsrapport andra kvartalet 2013  25 juli 2013, kl 08.00 
 
Delårsrapport tredje kvartalet 2013    5 november 2013 kl 08.00 
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Solna den 22 februari 2013 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av moderbolagets 
och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför. 

Scott Myers   Anders Williamsson   

Verkställande direktör och koncernchef Styrelsens ordförande 

Scott Beardsley  Rolf Classon  Thomas Eklund  

Styrelseledamot   Styrelseledamot  Styrelseledamot 

Lars Gustafsson  Dennis Kane  Staffan Lindstrand  

Styrelseledamot   Styrelseledamot  Styrelseledamot 

Aerocrine AB (publ) Org nr 556549-1056 

 

Aerocrine AB (publ), Råsundavägen 18 8tr, 171 21, Solna. 

Telefon 08 629 07 80. Telefax 08 629 07 81. 

E-mail: info@aerocrine.com. Hemsida: www.aerocrine.com eller www.niox.com 
 
Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation i sammandrag (delårsrapport) 
upprättad i enlighet med IAS 34 och 9 kap. årsredovisningslagen 
 
Inledning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Aerocrine AB (publ) för perioden 1 januari till 31 
december 2012. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera 
denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en 
slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning. 
 
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 
Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation 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 inriktning 
och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas 
vid en översiktlig 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 säkerhet 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 anledning 
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 enlighet med årsredovisningslagen. 
 

Stockholm den 22 februari 2013 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
Mikael Winkvist 
Auktoriserad revisor 
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Rapport över koncernens totalresultat (Tkr) 2012-10-01 2011-10-01 2012-01-01 2011-01-01 2010-01-01

2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Nettoomsättning 36 180 29 080 147 009 93 498 84 699

Kostnader för sålda varor -9 799 -8 383 -40 815 -29 284 -27 160

Bruttoresultat 26 381 20 697 106 194 64 214 57 539

Försäljnings- och marknadsföringskostnader -50 522 -31 278 -177 289 -95 684 -67 894

Administrationskostnader -16 154 -21 123 -58 785 -49 366 -18 536

Utvecklingskostnader -23 289 -17 656 -75 511 -53 198 -56 283

Övriga rörelseintäkter 500 242 10 444 1 481 1 574

Övriga rörelsekostnader -504 -99 -2 156 -264 -1 359

Rörelseresultat -63 588 -49 217 -197 103 -132 817 -84 959

Finansiella intäkter 1 713 1 120 5 952 5 729 9 116

Finansiella kostnader -1 102 -2 601 -10 400 -11 609 -9 932

Resultat före skatt -62 977 -50 698 -201 551 -138 697 -85 775

Inkomstskatt 0 -18 0 -18 -17

Periodens resultat -62 977 -50 716 -201 551 -138 715 -85 792

Övrigt totalresultat för perioden:

Omräkningsdifferenser utländska verksamheter -290 -108 -455 -17 -498

Summa övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt -290 -108 -455 -17 -498

Summa totalresultat för perioden -63 267 -50 824 -202 006 -138 732 -86 290

Periodens resultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare -62 977 -50 716 -201 551 -138 715 -85 792

Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare -63 267 -50 824 -202 006 -138 732 -86 290

Resultat per aktier räknat på periodens resultat

hänförligt till moderföretagets aktieägare

(uttryckt i kronor per aktie)

Resultat per aktie, kr (före och efter utspädning)* -0,4 -0,5 -1,6 -1,4 -1,2
*Resultat per aktie efter utspädning redovisas ej då utspädningen skulle ge ett bättre resultat per aktie

Övrig information:

Genomsnittligt antal utestående aktier 145 425 284 102 346 369 127 857 137 102 304 088 74 239 085

Avskrivningar ingående i rörelsens kostnader 3 000 3 234 11 888 13 166 9 974

- varav immateriella anläggningstillgångar 2 533 2 511 10 101 9 800 5 342

- varav materiella anläggningstillgångar 467 723 1 787 3 366 4 632

AEROCRINE , Koncernen

RESULTATRÄKNINGAR    Q4-2012 Q3-2012 Q2-2012 Q1-2012 Q4-2011 Q3-2011 Q2-2011 Q1-2011 Q4-2010

Periodens nettoomsättning 36 180 34 838 36 945 39 046 29 080 22 616 19 614 22 188 21 575

Bruttoresultat 26 381 25 996 26 521 27 296 20 697 15 830 12 638 15 049 12 658

Bruttomarginal % 73% 75% 72% 70% 71% 70% 64% 68% 59%

Periodens omkostnader -89 969 -82 084 -68 233 -63 010 -69 914 -43 685 -42 069 -41 028 -33 735

Rörelseresultat -63 588 -56 088 -41 712 -35 715 -49 217 -27 855 -29 431 -25 979 -21 077

Resultat från finansiella investeringar 611 -1985 358 -3432 -1481 -3994 155 -895 -2353

Periodens resultat före skatt -62 977 -58 073 -41 354 -39 147 -50 698 -31 849 -29 276 -26 874 -23 430

Inkomstskatt 0 0 0 0 -18 0 0 0 -17

Periodens resultat efter skatt -62 977 -58 073 -41 354 -39 147 -50 716 -31 849 -29 276 -26 874 -23 447
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Koncernens Balansräkning (Tkr) 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 37 883 47 598 52 009

Materiella anläggningstillgångar 5 801 2 686 5 418

Finansiella anläggningstillgångar 1 628 1 431 1 122

Summa anläggningstillgångar 45 312 51 715 58 549

Omsättningstillgångar

Varulager 20 220 17 629 18 689

Kortfristiga fordringar 38 838 25 241 20 849

Likvida medel 199 913 150 227 252 897

Summa omsättningstillgångar 258 971 193 097 292 435

Summa tillgångar 304 283 244 812 350 984

2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31

EGET KAPITAL

Eget kapital hänförligt till Moderföretagets 231 566 72 003 201 544

aktieägare

SKULDER

Långfristiga skulder

Pensionsförpliktelser 1 412 1 439 1 181

Avsättning för soc kostnader, personaloptionsprogram 8 926 7 448 3 271

Avsättning övrigt 1 513 1 523 1 333

Konvertibelt lån 0 106 089 104 713

Långfristiga skulder 11 851 116 499 110 498

Kortfristiga skulder 60 866 56 310 38 942

Summa eget kapital och skulder 304 283 244 812 350 984
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Förändringar i eget kapital, Koncernen (Tkr) Hänförligt till moderföretagets aktieägare

Övrigt Ackumulerade Ansamlad

Aktie- tillskjutet omräknings- förlust inklusive Summa

(Tkr) kapital kapital differenser årets resultat Eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2010 33 251 821 488 1 336 -824 426 31 649

Totalresultat

Årets resultat - - - -85 792 -85 792

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferenser utländska enheter - - -498 - -498

Summa övrigt totalresultat - - -498 - -498

Summa totalresultat - - -498 -85 792 -86 290

Transaktioner med aktieägare

Nyemissioner 17 873 230 820 - - 248 693

Emissionsutgifter - -5 087 - - -5 087

Konvertibelt lån - 8 080 - - 8 080

Personaloptionsprogram:

-värde på anställdas tjänstgöring - - - 4 499 4 499

Summa transaktioner med ägare 17 873 233 813 - 4 499 256 185

Utgående balans per 31 december 2010 51 124 1 055 301 838 -905 719 201 544

Ingående balans per 1 januari 2011 51 124 1 055 301 838 -905 719 201 544

Totalresultat

Årets resultat - - - -138 715 -138 715

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferenser utländska enheter - - -17 - -17

Summa övrigt totalresultat - - -17 - -17

Summa totalresultat - - -17 -138 715 -138 732

Transaktioner med aktieägare

Nyemissioner 49 - - - 49

Emissionsutgifter - - - - 0

Konvertibelt lån - - - - 0

Personaloptionsprogram:

-värde på anställdas tjänstgöring - - - 9 142 9 142

Summa transaktioner med ägare 49 0 - 9 142 9 191

Utgående balans per 31 december 2011 51 173 1 055 301 821 -1 035 292 72 003

Ingående balans per 1 januari 2012 51 173 1 055 301 821 -1 035 292 72 003

Totalresultat

Årets resultat - - - -201 551 -201 551

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferenser utländska enheter - - -455 - -455

Summa övrigt totalresultat - - -455 - -455

Summa totalresultat - - -455 -201 551 -202 006

Transaktioner med aktieägare

Nyemissioner 15 217 246 327 - - 261 544

  Emissionsutgifter - -10 973 - - -10 973

Konvertering av konvertibelt skuldebrev 6 429 100 191 106 620

  Emissionsutgifter -12 353 - - -12 353

Personaloptionsprogram:

-värde på anställdas tjänstgöring - - - 16 731 16 731

Summa transaktioner med ägare 21 646 323 192 - 16 731 361 569

Utgående balans per 31 december 2012 72 819 1 378 493 366 -1 220 112 231 566

Koncernens kassaflödesanalys (Tkr) 2012-01-01 2011-01-01 2010-01-01

2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändring av rörelsekapitalet -181 193 -101 982 -74 293

Summa förändring av rörelsekapital -2 984 5 491 332

Kassaflöde från den löpande verksamheten -184 177 -96 491 -73 961

Kassaflöde från Investeringsverksamheten -5 760 -6 378 -56 658

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 238 749 49 360 939

Årets kassaflöde 48 812 -102 820 230 320

Minskning/ökning av likvida medel

Likvida medel vid årets början 150 227 252 897 24 322

Kursdifferens i likvida medel 874 150 -1 745

Likvida medel vid årets slut 199 913 150 227 252 897
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AEROCRINE, Koncernen

2012-01-01 2011-01-01 2010-01-01

NYCKELTAL 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Nettoomsättning Tkr 147 009 93 498 84 699

Bruttomarginal % 72% 69% 68%

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital % neg neg neg

Soliditet % 76% 29% 57%

Nettoskuldsättningsgrad  ggr -0,86 -2,09 -1,25

Kassalikviditet % 392% 312% 703%

Medeltal anställda 107 71 54

Investeringar, Tkr 5 468 6 108 56 387

Antalet utestående teckningsoptioner 0 0 0

Kostnader för forskning och utveckling, Tkr 75 511 53 198 56 283

FoU-kostnader i % av totala kostnader 25% 27% 39%

2012-01-01 2011-01-01 2010-01-01

Data per aktie 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Antal aktier vid periodens slut (före utspädning) 145 637 781 102 346 369 102 247 513

Antal aktier vid periodens slut (efter utspädning)1) 155 776 825 112 450 353 105 338 858

Genomsnittligt antal aktier (före utspädning) 127 857 137 102 304 088 74 239 085

Genomsnittligt antal aktier (efter utspädning)1) 137 849 377 105 339 023 77 599 882

Eget kapital per aktie, kr, före utspädning 1,59 0,70 1,97

Eget kapital per aktie, kr, efter utspädning1) 1,49 0,64 1,91

Resultat per aktie, kr (före utspädning) -1,6 -1,4 -1,2

1)Resultat per aktie efter utspädning redovisas ej då utspädningen skulle ge ett bättre resultat per aktie. Antal aktier efter

utspädning inkluderar ej några utstående teckningsoptioner då lösenpriset översteg marknadsvärde.

Definitioner

Bruttomarginal Soliditet

Bruttoresultat i procent av årets netto- Eget kapital i procent av balansomslutningen

omsättning

Räntabilitet på genomsnittligt eget Resultat per aktie

kapital Nettoresultat dividerat med genomsnittligt

Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt antal aktier före och efter full utspädning

eget kapital

Eget kapital per aktie

Genomsnittligt antal aktier Eget kapital (justerat med utspädnings-

Antal aktier justerat för under året gjorda effekt) dividerat med antalet aktier vid

emissioner (före utspädning) samt utestående periodens slut före och efter full utspädning

optionsprogram (efter utspädning)

Nettoskuldsättningsgrad Kassalikviditet

Räntebärande skulder med avdrag för kortfristiga Omsättningstillgångar, exklusive lager och

placeringar samt likvida medel dividerat med pågående arbete, i förhållande till kortfristiga

eget kapital skulder
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Segmentsredovisning 

                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segment - Nettoomsättning Nordamerika EU/ROW Totalt

2012-10-01 - 2012-12-31
Nettoomsättning från externa kunder 14 374 21 806 36 180
Summa nettoomsättning 14 374 21 806 36 180
2011-10-01 - 2011-12-31
Nettoomsättning från externa kunder 11 476 17 604 29 080
Summa nettoomsättning 11 476 17 604 29 080

Segment - Nettoomsättning Nordamerika EU/ROW Totalt

2012-01-01 - 2012-12-31
Nettoomsättning från externa kunder 54 625 92 384 147 009
Summa nettoomsättning 54 625 92 384 147 009
2011-01-01 - 2011-12-31
Nettoomsättning från externa kunder 28 926 64 572 93 498
Summa nettoomsättning 28 926 64 572 93 498

Segmentens tillgångar 2012-12-31 2011-12-31
Nordamerika 23 676 24 995
EU/ROW 280 607 219 817
Totalt 304 283 244 812

Segment - lönsamhetsmått
2012-10-01 - 
2012-12-31

2011-10-01 - 
2011-12-31

2012-01-01 - 
2012-12-31

2011-01-01 - 
2011-12-31

EBIT Nordamerika -37 067 -19 395 -110 857 -55 032
EBIT EU/ROW -26 521 -30 157 -86 246 -77 785

Summa EBIT för rapporterbara segment -63 588 -49 552 -197 103 -132 817
Finansiella intäkter 1 713 1 671 5 952 5 729
Finansiella kostnader -1 102 -2 817 -10 400 -11 609

Koncernen - Resultat före skatt -62 977 -50 698 -201 551 -138 697
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Moderbolaget  

        

       

Moderföretagets Resultaträkningar (Tkr) 2012-01-01 2011-01-01 2010-01-01

2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Nettoomsättning 147 970 93 757 92 494

Kostnader för sålda varor -44 161 -33 525 -33 986

Bruttoresultat 103 809 60 232 58 508

Försäljnings- och marknadsföringskostnader -185 262 -97 781 -71 593

Administrationskostnader -50 297 -45 125 -15 731

Utvecklingskostnader -72 810 -53 198 -56 283

Övriga rörelseintäkter 10 081 992 864

Övriga rörelsekostnader -1 847 -210 -1 232

Rörelseresultat -196 326 -135 090 -85 467

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 975 6 719 10 181

Räntekostnader och liknande resultatposter -10 400 -11 609 -9 932

Resultat från andelar i koncernföretag - - -

-3 425 -4 890 249

Resultat efter finansiella poster -199 751 -139 980 -85 218

Skatt på periodens resultat - - -

Periodens resultat -199 751 -139 980 -85 218

Rapport över totalresultatet, moderbolaget

2012-01-01 2011-01-01 2010-01-01

2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Periodens resultat -199 751 -139 980 -85 218

Övrigt totalresultat för perioden - - -
Periodens totalresultat -199 751 -139 980 -85 218

Moderföretagets Balansräkningar (Tkr) 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar 37 883 47 598 52 009

Materiella anläggningstillgångar 1 270 2 049 3 014

Finansiella anläggningstillgångar 34 552 26 264 23 682

Summa anläggningstillgångar 73 705 75 911 78 705

Omsättningstillgångar

Varulager 14 719 12 428 14 536

Kortfristiga fordringar 27 075 15 637 15 774

Kassa och bank 192 833 145 889 243 773

Summa omsättningstillgångar 234 627 173 954 274 083

Summa tillgångar 308 332 249 865 352 788

2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31

EGET KAPITAL

Eget kapital 247 205 85 385 216 174

SKULDER

Avsättning för garantier 600 950 926

Avsättningar för sociala avgifter personaloptionsprogram 8 926 7 448 3 271

Konvertibelt lån, obligationsdel 0 104 420 104 420

Upplupen ränta obligationslån 0 1 669 293

Långfristiga skulder 9 526 114 487 108 910

Kortfristiga skulder 51 601 49 993 27 704

Summa skulder och eget kapital 308 332 249 865 352 788

Ställda säkerheter 21 878 20 000 20 000

Ansvarsförbindelser 6 878 inga inga
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