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Delårsrapport januari - juni 2013 
 
Stark tillväxt i USA för klinisk försäljning (+48%) och testvolymer (+54%). Ökade volymer visar att kunder 
värdesätter nyttan av FeNO-tester.  
 
Januari – juni 2013 
 

• Nettoomsättningen minskade med 9% till 69,4 (76,0) MSEK. Justerat för valutaförändringar minskade 
nettoomsättningen med 5%.  

o Försäljningen för klinisk användning av NIOX MINO ökade med 17% och i USA med 48% i lokal 
valuta  

o Den strategiska försäljningen/leveranser (till läkemedelsbolag och CRO’er för kliniska studier) minskade 
med 55% till 11,8 (26,3) MSEK. Denna försäljning varierar kraftigt mellan kvartal. 

• Totalt antal sålda test (påfyllnads samt initiala test) uppgick till nästan 1,0 (0,9) miljoner test, en ökning med 13% 
jämfört med föregående år (för kliniskt bruk i USA med 54%).  

o Den globala sålda volymen påfyllnadstest för klinisk användning ökade med 18% och i USA med 28%.  
• Bruttomarginalen uppgick till 72 (71%). 
• Resultat efter skatt uppgick till -110,0 (-80,5) MSEK, motsvarande ett resultat per aktie före/efter utspädning om -

0,7 (-0,7) SEK.  
 

April - juni 2013 
 

• Nettoomsättningen minskade med 4% till 35,7 (36,9) MSEK. Justerat för valutaförändringar ökade 
nettoomsättningen med 1%.  

o Försäljningen för klinisk användning av NIOX MINO ökade med 22%  och i USA med 47% i lokal 
valuta  

o Den strategiska försäljningen/leveranser  minskade med 50% till 6,2 (12,5) MSEK.  
• Totalt antal sålda test (påfyllnads samt initiala test) uppgick till nästan 0,5 (0,4) miljoner tests, en ökning med 24% 

jämfört med föregående år och för kliniskt bruk i USA med 62%.  
o Den globala sålda volymen påfyllnadstest för klinisk användning ökade med 25% och i USA med 46%.  

• Bruttomarginalen uppgick till 70 (72)%. 
• Resultat efter skatt uppgick till -55,7 (-41,4) MSEK, motsvarande ett resultat per aktie före/efter utspädning om -0,4 

(-0,3) SEK.  
• Genom en kreditfacilitet och en riktad nyemission tillfördes Aerocrine cirka 324 MSEK (50 MUSD) före avdrag för 

kostnader. Detta kapitaltillskott, med nuvarande strategiska planering, säkerställer enligt Bolagets bedömning 
kapitalbehovet tills positivt kassaflöde och lönsamhet uppnåtts.  

• Georgia Medicaid blev den 37e amerikanska staten att ge kostnadsersättning för FeNO-tester. 
• Health Canadas godkänner Aerocrines senaste version av NIOX MINO®. 
• Japanska läkemedelsverket (PMDA) har godkänt NIOX MINO, (2008 års version). 
• ATS (amerikanska lungläkarsällskapets) presenterade data avseende FeNO-test inom KOL och astma. 
• Årsstämman den 7 maj omvalde sittande styrelse med Rolf Classon som ny ordförande. Stämman beslutade även 

om införandet av ett styrelseaktieprogram (SAP-2013). 
 
 
AEROCRINE I SAMMANDRAG 
 April - juni  Januari - juni Rullande-12  Helår  
MSEK 2013 2012 2013 2012 juli - juni 2012 
Nettoomsättning 35,7 36,9 69,4 76,0 140,4 147,0 
-av vilket strategisk försäljning 6,2 12,5 11,8 26,3 21,2 35,7 
Bruttoresultat 25,0 26,5 50,2 53,8 102,6 106,2 
Bruttomarginal % 70% 72% 72% 71% 73% 72% 
Rörelseresultat -52,6 -41,7 -106,1 -77,4 -225,8 -197,1 
Resultat efter skatt -55,7 -41,4 -110,0 -80,5 -231,1 -201,6 
Kassaflöde, löpande verksamheten -54,1 -34,3 -118,2 -81,3 -221,1 -184,2 
Totalt kassaflöde 260,8 201,1 194,9 154,1 89,6 48,8 

 
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 25 juli 2013 kl. 08.00 

http://www.aerocrine.com/
http://www.niox.com/
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VD har ordet 
”Aerocrines verksamhet utvecklades relativt väl under det andra kvartalet 2013 genom ett fortsatt fokus på och 
konsolidering av vår primära marknad USA. Det andra kvartalet är det näst bästa kvartalet för klinisk 
försäljning i USA sedan bolaget grundades. Utvecklingen för kvartalet stöttades av den kliniska försäljningen i 
USA som visade på 18-procentig tillväxt jämfört med det första kvartalet 2013 och 47% i tillväxt jämfört med 
det andra kvartalet 2012 (i USD). Vi fortsatte justera säljstyrkan i USA och cirka 45% är nya sedan januari.  
 
Ett annat tillväxtområde, Asien, utvecklades också väl med en 192-procentig ökning av den kliniska försäljning 
jämfört med andra kvartalet 2012. Tillväxten är framför hänförbar till vår organisation i Kina som tillsammans 
med Shanghai Pharmaceuticals arbetat för att utveckla marknaden. Den europeiska verksamheten fortsätter att 
vara relativt stabil med fortsatta problem med finansering inom hälso- och sjukvårdsområdet.  
 

 
 
Ett viktigt mått på vår verksamhets styrka är antalet sålda påfyllnadstester till läkare. Vi ökade vår globala 
försäljning av påfyllnadstester med 16%. USA ledde tillväxten framför våra mer mogna/signifikanta marknader, 
med en 28% ökning år till år. Den totala försäljningsökningen för tester (både förstagångs- och 
påfyllnadstester) i USA för klinisk användning var imponerande 54%. En stor del av den här ökningen kommer 
av att vi ser nya kunder som köper större volymer initialt och våra befintliga kunder som använder fler test. 
Snittpriset per test i USA har ökat jämfört med föregående år.  
 
Den delen av vår verksamhet som säljer till läkemedelsföretag och CROer (Contract Research Organizations) 
samt statliga forskningsorganisationer ser en bra orderingång men vi intäktsför bara detta när leverans sker. Vi 
fortsätter att upprepa att den här delen av vår verksamhet varierar kraftigt mellan kvartal med intäkter som 
påverkas av storleken på och timing av kliniska studier. 
 
Vi fortsätter öka antalet försäkrade individer men i en lägra takt. Täckningen av Medicaid har förbättrats 
mycket bra och vi ser på nya strategier för att närma oss de betalare som bibehållit sina negativa policies. Vi 
har anställt en ny chef för ”Managed Care” med syfte att fokusera på att öka andelen positiva policies. I 
Europa, var vi fokuserar på Tyskland, Frankrike och Storbritannien, fortsätter vi arbetet med att erhålla lokala 
riktlinjer och återbetalning. 
 
Vi fortsätter våra ansträngningar med att göra FeNO till ”nästa avgörande behandlingsstöd” genom att 
publicera och dela med oss av bättre kliniska data som påvisar att mätning med FeNO tillsammans med olika 
behandlingar resulterar i minskade astmaanfall, akuta vårdbesök och andra resultatförbättringar.  
 
Genentech publicerade en utvärdering av de biomarkörer som användes i deras EXTRA studie. Studien visade 
att FeNO är en tillförlitlig biomarkör för att visa hur patienter svarar på Xolair, deras injektionsbehandling för 
medel- till svårt sjuka astmatiker, och minskar antalet astmaattacker. Merck har också publicerat data från en 
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studie med Dulera som visar på att FeNO är användbart för att visa hur patienter svarar på behandling med 
inhalerade kortikosteroider och vid dostitrering för att därigenom minska luftvägsinflammation. 
 
Till sist håller vi våra kostnader under noggrann uppsikt för att säkerställa att våra investeringar optimeras. Vi 
ser kontinuerligt över vår organisation, vårt kunnande och mängden resurser, inkluderande personal, vi 
behöver för att uppnå våra mål. Detta betyder att vi kan skala upp eller ner för att stödja våra 
nyckelmarknader: USA, Asien och nyckelländer i Europa. Vi förlitar oss på våra partners och kommer också 
leta efter fler för att växa på ett kostnadseffektivt sätt. Vi tror att vi är på rätt väg att göra Aerocrine till ett 
framgångsrikt tillväxtbolag. Som jag tidigare sagt, vi är uppmuntrade av utvecklingen inom den kliniska affären 
i kvartalet men vi är inte tillfredsställda än, ” säger Aerocrines VD Scott Myers. 
 
 
 
 
Översikt delårsperioden januari – juni 2013 
 
Försäljning 
Nettoomsättningen för perioden januari – juni 2013 uppgick till 69,4 (76,0) MSEK, en minskning med 9% 
jämfört med motsvarande period 2012. Valutajusterat till samma valutakurser som för motsvarande period 
2012 hade nettoomsättningen uppgått till 72,5 MSEK, en minskning med 5%. Den totala kliniska försäljningen 
av NIOX MINO ökade under perioden med 17% framförallt driven av den amerikanska marknaden som visar 
en ökning inom klinisk försäljning på 48% (40% i SEK) i lokal valuta. Nya order för strategisk försäljning har 
erhållits men leveranserna (försäljning för kliniska studier) minskade kraftigt jämfört med det första halvåret 
2012; -55% eller 14,5 MSEK.  
 
Den kraftiga minskningen av de strategiska leveranserna jämfört med det första halvåret 2012 beror främst på 
intäktsföring av ovanligt stora leveranser associerade med under början av 2012 påbörjade kliniska studier. 
Dessa order erhölls under slutet av 2010, under 2011 samt under början av 2012 och intäktsfördes vid 
leverans vilket till en stor del skedde under det första halvåret 2012. Totalt stod den strategiska försäljningen 
för 11,8 (26,3) MSEK av periodens försäljning. Det är viktigt att notera att den strategiska 
försäljningen/leveranser varierar mellan kvartal då intäkterna påverkas av storlek och timing av leveranser för 
kliniska studier. 
 
Försäljningen har under perioden påverkats negativt av valutapåverkan (-4,6%). 
  
Försäljningen, exkluderande strategisk försäljning och licensintäkter, nådde 57,0 (49,4) MSEK för perioden en 
ökning med 15% jämfört med 2012. Den strategiska försäljningen svarade för cirka 17 (35)% av den totala 
omsättningen.  
 
Försäljning per kvartal per område:     
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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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Test-volymer 
Ett viktigt nyckeltal får man genom att förstå 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-kit. 
 
Under perioden har totalt cirka 0,8 (0,7) miljoner påfyllnadstester sålts, en ökning med 16%. Totalt antal sålda 
test (påfyllnadstest samt nyförsäljning) uppgick till över 1,0 (0,9) miljoner test, en ökning med 13% jämfört 
med motsvarande period 2012. Tillväxten av återköpstester har påverkats av minskade strategiska leveranser 
samt under första halvåret 2012 genomförd kampanj för att öka test-försäljningen i USA med rabatterat testpris 
vilket resulterade i högre försäljning än normalt. Försäljningen av återköpstest påverkades också till viss del av 
att kunder initialt, med början under andra halvåret 2012, köpt större antal test och därigenom senareläggande 
sina återköp.  
 
Nyckeltal 
Tabell Q2 2013 Q2 2012 % H1 2013 H1 2012 % Rullande 12-

månader  
Jan - Dec 

2012 
% 

NIOX MINO 
klinisk försäljning 
US/NA, MSEK 

 
11,3 

 
8,1 

 
40% 

 
20,8 

 
14,9 

 
39% 

 
40,7 

 
34,8 

 
17% 

NIOX MINO 
klinisk försäljning 
A/P, MSEK 

 
4,0 

 
1,4 

 
194% 

 
5,9 

 
4,1 

 
44% 

 
19,2 

 
17,4 

 
10% 

NIOX MINO 
klinisk försäljning 
EU/RoW, MSEK 

 
12,4 

 
13,3 

 
-7% 

 
27,2 

 
26,9 

 
1% 

 
51,8 

 
51,6 

 
0% 

Global strategisk 
försäljning NIOX 
MINO, MSEK 

 
6,2 

 
12,5 

 
-50% 

 
11,8 

 
26,3 

 
-

55% 

 
21,2 

 
35,7 

 
-

41% 
Sum NIOX MINO 
MSEK 

 
34,0 

 
35,3 

 
-4% 

 
65,7 

 
72,2 

 
-9% 

 
132,9 

 
139,3 

 
-5% 

 
NIOX Flex/Övrigt  

 
1,1 

 
1,5 

 
-25% 

 
3,1 

 
3,4 

 
-9% 

 
6,8 

 
7,1 

 
-4% 

Sålda 
påfyllnadstest i 
tusental 

 
428 

 
339 

 
26% 

 
810 

 
698 

 
16% 

 
1 484 

 
1 372 

 
8% 

 
Försäljning per nyckelregion/område 
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USA/Nordamerika 
För första halvåret 2013 nådde försäljningen inom segment US/NA 28,6 (26,2) MSEK en ökning med 9%. 
Justerat för valutaeffekter ökade segmentets försäljning med 15%. Försäljningsökningen är framför allt hänförlig 
till klinisk försäljning/användning +48% i lokal valuta vilket delvis uppvägdes av minskad strategisk  
försäljning/leveranser (försäljning till läkemedelsbolag) med 34% i lokal valuta. Ökningen av den kliniska 
försäljningen i USA är till stor del hänförbar till en ökad närvaro via egen säljstyrka samt den förbättrade 
återbetalningssituationen. Vid utgången av perioden hade Bolaget 33 försäljningsrepresentanter inkluderande 
9 nyligen anställda representanter. Försäljningsökningen är framförallt ett resultat av en ökad användning. 
Totala antalet sålda test för klinisk användning ökade med 54% jämfört med första halvåret 2012 och uppgick 
till cirka 282 (183) tusen sålda test. Medan försäljningen för klinisk användning av påfyllnadstest ökade med 
28% så ökade försäljningen för de initiala testköpen med 116%. Vad som också bidrog till 
försäljningsökningen var en ökning av snittpriset per test med 14% jämfört med första halvåret 2012. Under 
fjärde kvartalet 2012 och fortsättande i perioden har Bolaget implementerat en ny pris-strategi testats där priset 
per instrument rabatterats kraftigt som ett incitament att öka penetrationen. Denna har varit framgångrikt då 
antalet nya sålda enheter ökat med 59% jämfört med första halvåret 2012.  
 
Det årliga antalet sålda test per instrument på den amerikanska marknaden (beräknat på rullande 12-månaders 
testförsäljning delat med antal instrument på marknaden) är på ungefär samma nivå som för helåret 2012 dvs 
runt 300 test per instrument i snitt per år. Vid utgången av 2012 var penetrationen av det utvalda 
specialistsegmentet i USA cirka 17%, definierat som antalet kliniker, och vid utgången av andra kvartalet 2013 
har denna ökat till cirka 21%. 
 
En del av den strategiska försäljning som genererats i USA har fakturerats/levererats till 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 6,6 (10,6) MSEK 
strategisk försäljning/leveranser. 
 
En positiv utvecklingen i antal försäkrade individer tillsammans med ökade försäljningsresurser är de viktigaste 
komponenterna för att nå de långsiktiga försäljningsmålen. 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.  
 
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. Bolaget ser kontinuerligt över allokeringen av resurser för 
att säkerställa att organisationen är optimerad för fortsatt tillväxt. 
 
Rullande 12-månaders klinisk försäljning USA, TUSD 
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EU/Övriga världen (RoW) 
Försäljningen inom segmentet EU/RoW nådde 34,4 (44,9) MSEK, en minskning med 23%. Rensat för 
valutaeffekter minskade försäljningen med cirka 20%. Minskningen är framförallt hänförbar till en kraftig 
minskning av den strategiska försäljningen som uppgick till 5,2 (15,7) MSEK. Försäljningen exklusive strategisk 
försäljning och licensintäkter minskade med 1%.  
 
Försäljningen av påfyllnadstest för kliniskt bruk ökade med 3% i segmentet jämfört med motsvarande period 
2012 och det totala antalet sålda tester med 3%. Den totala sålda testvolymen för kliniskt bruk uppgick till 
cirka 518 (502) tusen sålda test. Den relativt svaga ökningen av testvolymer beror dels på den minskade 
strategiska försäljningen, under första kvartalet 2012 sålda tester i samband med nytt lokalt samarbete med 
läkemedelsbolag i Tjeckien, på den relativt svaga konjunkturutvecklingen inom EU samt avsaknad av riktlinjer 
och kostnadsersättning på de större europeiska marknaderna. 
 
Asien/Stillahavsregionen 
Försäljningen i segmentet nådde 6,4 (4,9) MSEK en ökning med 31%. Rensat för valutaeffekter ökade 
försäljningen med 37%. Samarbetet på den kinesiska marknaden med Shanghai Pharma går framåt och ett 
antal avtal med underdistributörer för olika regioner har även ingåtts. För att kunna penetrera den kinesiska 
marknaden behövs en bra geografisk täckning med lokala underdistributörer då dessa är nyckeln för att nå 
lokala sjukhus och användare. Under det första halvåret 2013 har de order som levererades till SHP (Kina) 
under andra halvåret 2012 distribuerats ut på marknaden och i slutet av perioden har nya leveranser skett.  
 
Försäljningen i Japan visade en bra utveckling trots avsaknad av marknadsgodkännande och i och med att det 
erhölls för den tidigare versionen av NIOX MINO så kan den lokala distributören nu marknadsföra testerna 
vilket gör att vi förväntar oss en fortsatt och ökad tillväxt.  
 
Försäljningen av påfyllnadstest för kliniskt bruk ökade med 141% i segmentet jämfört med motsvarande period 
2012 och det totala antalet sålda tester ökade med 95%. Den totala sålda testvolymen för kliniskt bruk uppgick 
till cirka 154 (79) tusen sålda test.  Ökningen är en kombination av nya leveranser till Kina och att 
distributören i Japan efter marknadsgodkännandet nu kan marknadsföra testerna. 
 
Resultat 
Bruttomarginalen för perioden uppgick till 72 (71)%. Den förbättrade marginalen är framförallt hänförbar till 
en förbättrad marknadsmix (en större andel försäljning på direktmarknader) samt en förbättrad produktmix. 
Marginalen har påverkats negativt av valutaeffekter (-0,5%).  
 
Resultat för perioden januari – juni 2013 efter skatt uppgick till -110,0 (-80,5) MSEK. Resultatet per aktie före 
utspädning uppgick till -0,7 (-0,7) SEK per aktie. Den underliggande operativa verksamheten, rensat för nedan 
beskrivna poster, visar ett resultat om -103,6 (-65,3) MSEK. 

Justerat resultat (MSEK) Q2-2013 Q2-2012 H1-2013 H1-2012 Helår 2012 

Resultat efter skatt -55,7 -41,4 -110,0 -80,5 -201,6 

-Kostnader för patenttvister 1,0 -3,7 -1,1 -9,5 -17,6 
-Personal optionsprogram (ej kassaflödes påverkande) 0,0 -6,8 -1,2 -10,8 -22,8 

-Omräkning kundfordringar, leverantörsskulder, kassa  1,4 0,8 0,4 -0,5 -3,8 

-Ränta lån 2013 -5,9 - -5,9 - - 

-Omräkningseffekt lån 2013 1,4 - 1,4 - - 

-Ränta konvertibellån 2012 - -0,9 - -3,2 -3,2 

-Engångskostnader avslutade distributionsavtal (Kina, 
Phadia) - - -   -11,0 

-Förlikning Apierion Inc. - 8,8 - 8,8 8,8 

Justerat resultat -53,6 -39,6 -103,6 -65,3 -152,0 
 

 Det justerade resultatet har försämrats främst på grund av de investeringar som löpande görs på den 
amerikanska marknaden i egen större säljstyrka, marknadsföring och ökade aktiviteter för att säkerställa 
kostnadsersättning samt uppbyggnad av en egen organisation via exportrådet i Kina. Av försäljnings- och 
marknadsföringskostnaderna utgör kostnaderna för Koncernens personaloptionsprogram 1,1 (1,9) MSEK. 
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Kostnaderna avseende utveckling har minskat som en följd av minskade kostnader för patenttvister. I absoluta 
tal har de ökat främst på grund av påbörjade kliniska studier och en omfördelning av kostnader i USA från 
försäljningskostnader. Utvecklingskostnaderna för 2012 har omarbetats avseende omfördelning av kostnader i 
USA. I utvecklingskostnaderna ingår personales optionsprogram med +0,8 (-1,9) MSEK. De ökade 
administrationskostnaderna beror främst på en omfördelning av kostnader och en växande organisation i USA 
samt kostnader i samband med nya lokaler för huvudkontoret i Sverige. Av de totala 
administrationskostnaderna utgör 0,9 (7,0) MSEK kostnader för Koncernens personaloptionsprogram. Totalt har 
antalet anställda i Koncernen ökat från 124 vid utgången av 2012 till 135 vid utgången av första halvåret 2013. 

Valutapåverkan på Koncernens försäljning var negativ -3,1 MSEK medan effekten på Koncernens kostnader 
och varuinköp varit positiv 5,5 MSEK. Totalt har valutaförändringarna förbättrat koncernens nettoresultat med 
cirka 3% jämfört med 2012.  
 
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. 
 
Översikt delårsperioden april – juni 2013 
 
Försäljning 
Nettoomsättningen för andra kvartalet 2013 uppgick till 35,7 (36,9) MSEK, en minskning med 4% jämfört med 
motsvarande period 2012. Valutajusterat till samma valutakurser som för motsvarande period 2012 hade 
nettoomsättningen uppgått till 37,5 MSEK, en ökning med 1%. Den totala kliniska försäljningen av NIOX 
MINO ökade under kvartalet med 22% framförallt driven av den amerikanska marknaden som visar en ökning 
inom klinisk försäljning på 47% (40% i SEK) i lokal valuta vilket delvis uppvägdes av en minskad strategisk 
försäljning/leveranser (försäljning för kliniska studier) jämfört med det andra kvartalet 2012; 6,2 (12,5) MSEK (-
50%). 
 
Test-volymer 
Under perioden har totalt cirka 0,4 (0,3) miljoner påfyllnadstester sålts, en ökning med 26%. Totalt antal sålda 
test (påfyllnadstest samt nyförsäljning) uppgick till över 0,5 (0,4) miljoner test, en ökning med 24% jämfört 
med motsvarande period 2012. 
USA/Nordamerika 
För andra kvartalet 2013 nådde försäljningen inom segment US/NA 14,9 (13,0) MSEK en ökning med 14%. 
Justerat för valutaeffekter ökade segmentets försäljning med 21%. Försäljningsökningen är framför allt hänförlig 
till klinisk försäljning/användning +47% i lokal valuta vilket delvis uppvägdes av en minskad strategisk  
försäljning/leveranser (försäljning till läkemedelsbolag) med 30% ( i lokal valuta. Den strategiska försäljningen 
uppgick till 3,0 (4,4) MSEK. Försäljningsökningen framförallt hänförbar till en ökad användning, totala antalet 
sålda test för klinisk användning ökade med 62% jämfört med motsvarande period 2012 och uppgick till cirka 
152 (94) tusen sålda test. Medan försäljningen för klinisk användning av påfyllnadstest ökade med 46% så 
ökade försäljningen för de initiala testköpen med 92%.  
 
EU/Övriga världen (RoW) 
Försäljningen inom segmentet EU/RoW nådde 16,6 (22,3) MSEK, en minskning med 25%. Rensat för 
valutaeffekter minskade försäljningen med cirka 22%. Minskningen är framförallt hänförbar till en kraftig 
minskning av den strategiska försäljningen som uppgick till 3,2 (8,0) MSEK. Försäljningen exklusive strategisk 
försäljning och licensintäkter minskade med 8%.  
 
Försäljningen av påfyllnadstest för kliniskt bruk minskade med 6% i segmentet jämfört med motsvarande 
period 2012 och det totala antalet sålda tester, vilka uppgick till cirka 242 (252) tusen test, med 4%.  
 
Asien/Stillahavsregionen 
Försäljningen i segmentet nådde 4,2 (1,7) MSEK en ökning med 148%. Rensat för valutaeffekter ökade 
försäljningen med 158%. Ökningen är framförallt hänförbar till under kvartalet genomförda leveranser till Kina 
samt ökad försäljning i Japan. Den kliniska försäljningen av NIOX MINO med tester ökade i perioden med 
192%. 
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Försäljningen av påfyllnadstest för kliniskt bruk ökade med 278% i segmentet jämfört med motsvarande period 
2012 och det totala antalet sålda tester ökade med 296% och uppgick till cirka 111 (28) tusen sålda test. Detta 
är en kombination av nya leveranser till Kina och att distributören i Japan efter marknadsgodkännandet nu kan 
marknadsföra testerna. 
 
Resultat 
Bruttomarginalen för andra kvartalet uppgick till 70 (72)%. Marginalförsämringen är framförallt hänförbar till 
den minskade strategiska försäljningen samt en relativt ökad andel försäljning till distributörer jämfört med 
motsvarande period 2012. Marginalen har påverkats negativt av valutaeffekter (-0,7%).  
 
Resultat för perioden april – juni 2013 efter skatt uppgick till -55,7 (-41,4) MSEK. Resultatet per aktie före 
utspädning uppgick till -0,4 (-0,3) SEK per aktie. Den underliggande operativa verksamheten (se tabell ovan) 
visar ett resultat om -53,6 (-39,6) MSEK.  
 
Det justerade resultatet har försämrats främst på grund av de investeringar som löpande görs på den 
amerikanska marknaden i egen större säljstyrka, marknadsföring och ökade aktiviteter för att säkerställa 
kostnadsersättning samt uppbyggnad av en egen organisation via exportrådet i Kina. 
 
Marknadsutveckling 
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 
sjukförsäkringssystemen.  
 
Amerika/USA 
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. Bolagets 
uppfattning är att riktlinjerna tillsammans med andra organisationers stöd 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.  
 
Astma beräknas globalt 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 30 juni 2013 kan ses i 
tabellen nedan. Under perioden har två av de viktigaste försäkringsbolagen (Aetna och Cigna) beslutat att 
upprätthålla sina negativa policies. Aerocrine fortsätter arbetet med att försöka få de viktigaste privata och 
publika försäkringsbolagen att omarbeta sina policies för att underlätta täckning och återbetalning. Sedan 
starten av 2013 har ytterligare 0,2%* privat försäkrade individer lagts till vilket ger en total om cirka 49%. 
Även ytterligare 11,5% försäkrade individer har adderats inom ramen för Medicaid (offentligt försäkringssystem 
för mindre bemedlade) för att nå en total om 65%. 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 30 juni, 2013     

 
*)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.  
   
Europa/RoW 
Motsvarande aktiviteter för att erhålla kostnadsersättning pågår även i Europa. Bolaget arbetar kontinuerligt, 
både direkt och via distributörer, med att få Bolagets metod införd i lokala kliniska riktlinjer för behandling av 

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% 84,700,340 48.6% 85,090,489 48.8%
Medicare 46,143,705 15.8% 46,143,705 100.0% 46,143,705 100.0%
Medicaid 53,565,848 17.3% 28,705,089 53.6% 34,849,634 65.1%
Total 274,080,018 100.0% 159,549,134 58.2% 166,083,828 60.6%

Status/Information per Dec 31, 2012 Status per July 1, 2013
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astma och erhålla kostnadsersättning inom Europa. I Tyskland är nya riktlinjer under bearbetning och Bolagets 
bedömning är att dessa kommer publiceras under det andra halvåret 2013 och i England leder Aerocrine 
aktiviteten gentemot NICE (National Institute for Health and Care Excellence).  
 
Asien/Pacific 
En framgångsfaktor i Kina för att nå långsiktig försäljningstillväxt är att erhålla kostnadsersättning samt i väntan 
på detta möjligheten för läkare/sjukhus att ta betalt per test. Idag finns en officiell kostnadsersättning i två 
provinser, Shanghai och Guangzhou, med mellan 220 - 250 RMB per test. Idag finns möjligheten att ta betalt 
per test av patienterna i 15 av 32 provinser. Merparten (11 av 15) av dessa kan ta 200 RMB per test. För att 
kunna stödja alla distributörer så har Aerocrine nu en lokal närvaro i form av ett representationskontor med 4 
anställda via svenska exportrådet.   
Godkännandet av den tidigare versionen av NIOX MINO i Japan var ett viktigt steg framåt för att kunna 
bearbeta den japanska marknaden. Processen för att få den senaste versionen godkänd har redan påbörjats. 
Det finns idag en återbetalningskod för utandad gas om SEK 70 per test vilken även kan användas för FeNO. 
Arbetet med att ansöka om en högre ersättning har påbörjats av de japanska specialistförbunden (Japanese 
Respiratory Society etc). 
 
Översikt kliniska studier 
Aerocrine har flera pågående kliniska studier för att undersöka möjligheterna för att expandera vårt kliniska 
användningsområde inom diagnostik, andra sjukdomar i luftvägarna samt förbättra våra hälsoekonomiska data.  
 
Väsentliga händelser i perioden 
Bolaget slutför långsiktig finansiering för den fortsatta expansionen av verksamheten med ett lån om 35 MUSD 
(ca 229 MSEK) från ett bolag inom den amerikanska investeraren OrbiMed Advisors LLC (OrbiMed) och från 
Novo A/S (Novo). Aerocrine tillförs dessutom 95 MSEK (ca 15 MUSD) genom en riktad nyemission av aktier 
till OrbiMed och ett antal andra institutionella investerare. Motivet till kapitalanskaffningen är att finansiera 
fortsatt tillväxt samt lansering av nya produkter för diagnos och behandling av luftvägs-inflammationer. Baserat 
på den långsiktiga planen bedömer bolaget att denna finansiering är tillräcklig för att nå positivt kassaflöde och 
lönsamhet. 
 
Health Canadas avdelning för terapeutiska produkter har godkänt Aerocrines senaste version av NIOX MINO® 
för identifikation av patienter med allergisk luftvägsinflammation. Enligt the Canadian Asthma Society 
(Kanadensisk astmaförening) påverkas cirka tre miljoner människor i Kanada av astma och 13 procent av 
barnen i Kanada. Astma är den största anledningen till att barn är borta från skolan och även den största 
anledningen till att skolbarn uppsöker akuten. Som anges i de kanadensiska officiella riktlinjerna är målet för 
astmabehandlingar att minska inflammationen i luftvägarna. 
 
Aerocrine bekräftar att Medicaids sjukvårdsprogram i staten Georgia nu täcker kostnaderna för mätningar av 
kväveoxid i utandningsluften - FeNO (fractional exhaled nictric oxide), vilket används för att upptäcka 
allergiska inflammationer i luftrören hos t ex astmapatienter. Georgia har nästan 1,5 miljoner förmånstagare. I 
och med Georgia täcks nu FeNO-testerna av Medicaid i 37 av USAs stater och District of Columbia. 
 
Japanska läkemedelsverket (PMDA) beslutade den 28 mars 2013 efter en grundlig genomgång av ansökan, att 
ge tillstånd för NIOX MINO, (2008 års version), att få marknadsföras och säljas i Japan. Eftersom Aerocrine har 
ersatt 2008 års modell av NIOX MINO med en nyare modell (2010) kommer godkännandet dock ha 
begränsad effekt på bolagets försäljning i Japan i nuläget.  
 
Under ATS (Amerikanska lungläkarsällskapet) kongress i maj presenterades data om FeNO i samband med 
KOL och astma. Data visar att mätning av kvävemonoxid (FeNO) hjälper läkare att identifiera omfattningen 
och svårighetsgraden av allergisk luftvägsinflammation hos patienter som har både KOL och astma. 
Informationen underlättar behandlingen av patienter med KOL kombinerat med astma. 
 
Vid årsstämman den 7 maj omvaldes Anders Williamsson, Scott A. Beardsley, Rolf Classon, Thomas Eklund, 
Lars Gustafsson, Dennis Kane och Staffan Lindstrand som styrelseledamöter. Rolf Classon valdes till styrelsens 
ordförande. Stämman beslutade även att bifalla valberedningens förslag om antagande av ett styrelseaktie-
ägarprogram (”SAP 2013”) för styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till såväl Aerocrine och 
bolagsledningen som bolagets större aktieägare. För fullständig information om de beslut som fattades av 
årsstämman hänvisas till www.aerocrine.se, där dokumentation relaterad till stämman finns att ladda ner.   

http://www.aerocrine./
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Väsentliga händelser efter periodens utgång 
Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång. 
 
Investeringar och Kassaflöde 
Koncernens kassa uppgick till 395,4 (306,0) MSEK vid periodens utgång.  
 
Koncernens investeringar för perioden i materiella anläggningstillgångar uppgick till 1,3 (2,7) MSEK och avser 
framför allt investeringar i nya lokaler i Sverige. Investeringarna i immateriella tillgångar för perioden uppgår 
till 0,2 (0,2) MSEK.  
 
Kassaflödet för perioden januari – juni uppgick till +194,9 (+154,1) MSEK samt kassaflödet från den löpande 
verksamheten till -118,2 (-81,3) MSEK. Kassaflödet för det andra kvartalet uppgick till +260,8 (+201,1) MSEK 
samt för den löpande verksamheten till (-54,1 (-34,3) MSEK. Det totala kassaflödet har påverkast positivt av 
den under andra kvartalet 2013 genomförda finansieringen vilken tillförde Bolaget netto genom nyemission 
91,4 MSEK samt genom upptagande av lån 223,4 MSEK, totalt 314,7 MSEK. Kassaflödet för första halvåret 
2012 påverkades positivt av nyemission, 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 avseende 
under andra kvartalet 2012 konverterat konvertibellån med 24,5 MSEK varav 15,5 avsåg slutlikvid efter 
konvertering av lånet till aktier. Av de 24,5 MSEK så påverkade 12,3 MSEK det löpande kassaflödet. 
Kassaflödet från den löpande verksamheten har påverkats negativt av under perioden erlagd ränta för upptaget 
lån om 5,9 MSEK, ökade investeringar i USA för att bygga framtida tillväxt samt av förändringar i 
rörelsekapitalet genom minskade kortfristiga skulder.  
 
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. Aerocrine GmbH i Schweiz bildades under 2012 med syfte att stötta den europeiska marknaden 
med strategisk marknadsföring. 

Moderbolagets nettoomsättning uppgick för perioden till 69,8 (72,5) MSEK varav försäljning till koncernföretag 
uppgick till 37,9 (32,0) MSEK. Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till -102,0 (-79,9) MSEK. 
Moderbolagets likvida medel uppgick till 386,9 (299,4) MSEK vid periodens utgång. Investeringar i maskiner 
och inventarier för perioden uppgick till 0,9 (0,4) MSEK samt investeringar i immateriella tillgångar till 0,2 (0,2) 
MSEK. 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 juni 2013 cirka 3 800 aktieägare i Aerocrine AB varav de 5 största svarade för cirka 67,2% 
av rösterna och kapitalet. Totala antalet registrerade aktier i koncernen per den 28/6 2013 uppgick till 154 581 
405 aktier. Största ägare per den 28/6 2013 i koncernen är Novo A/S (25%), Invifed AB (23%), HealthCap 
Holding KB (13%), Tredje AP-fonden (3%) samt SHB fonder (3%).  

Av beslutade personaloptionsprogram (2007 samt 2009) kvarstår 1 199 636 tilldelade optioner vilket maximalt 
innebär att ytterligare 1 426 600 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 9 889 895 
aktier kan komma att ges ut under perioden 2013 – 2021 genom utnyttjandet av 9 382 430 optioner. Totalt har 
8 551 317 allokerats och av dessa 617 570 utnyttjats. Vid årsstämmor den 5 maj 2012 samt 7 maj 2013 
beslutades om införandet av styrelseaktieprogram (SAP 2012 respektive SAP 2013) 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 samt inom ramen för SAP 2013 kan maximalt ytterligare 
80 000 aktier/optioner allokeras. För full beskrivning av dessa program se www.aerocrine.se. Vid full 
konvertering av samtliga personaloptionsprogram skulle antalet aktier uppgå till 166 017 597 aktier.   

Personal och organisation 
Totalt antal anställda i koncernen vid periodens utgång uppgår till 135 (106) personer varav 43 (34) i Sverige.  
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Finansiering 
Genom den i andra kvartalet 2013 genomförda finansieringen genom lån och riktad nyemission vilken tillförde 
Bolaget cirka 324 MSEK före avdrag för kostnader, bedömer styrelsen och ledningen att denna finansiering är 
tillräcklig för att Bolaget ska nå positivt kassaflöde och lönsamhet. Därmed är Bolagets kapitalbehov nu minst 
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. 
 
Bolaget har som säkerhet för lånet ställt tillgångar i form av aktier i dotterbolag, spärrade bankmedel och 
patent. Därtill har nya företagsinteckningar tagits ut.  
 
I kvartalet, har genom nyemission, antalet aktier och röster i bolaget ökat med 8 625 000 aktier. 
 
Transaktioner med närstående 
I perioden har inga transaktioner med närstående genomförts. 
 
Redovisningsprinciper  
Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 och enligt Rådet för finansiell rapportering RFR 1 och, vad 
gäller moderbolaget, RFR 2.  
 
Nya redovisningsprinciper 2013  
Redovisningsprinciperna i denna delårsrapport är desamma som i senaste årsredovisningen med följande 
undantag pga ändrade och uppdaterade standarder:  
 
- IAS 1 Utformning av finansiella rapporter (ändrad) 
Ändringen i standarden innebär att de poster som redovisas i "Övrigt totalresultat" ska presenteras baserat på 
huruvida poster kan komma att omklassificeras till resultaträkningen eller ej. Delårsrapporten har i 
uppställningen för övrigt totalresultat därför en ny rubrik: "Poster som har eller kan komma att återföras över 
resultaträkningen".  
 
- IAS 19 Ersättningar till anställda (ändrad) 
Den ändrade IAS 19 har för Aerocrine inte inneburit några ändringar av den förmånsbestämda 
pensionsskuldens värde. Tidigare har aktuariella vinster och förluster beräknats och justerats årligen och 
redovisats som personalkostnader. Enligt reviderade IAS 19 ska dessa redovisas löpande i övrigt totalresultat. 
Aerocrine har gjort bedömningen att de aktuariella vinsterna och förlusterna är av oväsentlig storlek varför de 
kommer att redovisas i årets sista kvartalsrapport.  
 
- IFRS 7 och 13 i delårsrapportering 
Delårsrapportsstandarden IAS 34 har uppdaterats och anger att vissa upplysningskrav i IFRS 7 och 13, om 
verkligt värde på finansiella instrument, ska ingå i en delårsrapport. De redovisade värdena för finansiella 
instrument i Aerocrines balansräkning förutsätts motsvara deras verkliga värden. Inga andra upplysningskrav i 
IFRS 7 och 13 har befunnits tillämpliga.  
 
Ändrad segmentsrapportering 
Fr o m kvartal 1-2013 rapporteras och följs segmentet Asien upp separat. Det har därför brutits ut ur EU/ROW-
segmentet. Jämförelsetalen har justerats. Tillgångar följs inte upp på segmentsnivå varför denna information har 
tagits bort. Se vidare avsnittet "segmentsredovisning" på sidan 15.  
 
Ändrad kostnadsfördelning 
Kostnaderna i USA har omfördelats mellan funktionerna i rapporten över totalresultatet för att bättre avspegla 
den verkliga fördelningen. Omklassificering har skett från Försäljnings- och marknadsföringskostnader till 
Administrations- och utvecklingskostnader. Jämförelsetalen har uppdaterats. Omklassificeringen har inte 
påverkat Brutto-, Rörelse-, eller periodresultatet.   

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
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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 25-27 i del 1 av Aerocrines 
årsredovisning för 2012. 
 
Kommande Informationstillfällen 2013 
Delårsrapport tredje kvartalet 2013    5 november 2013 kl 08.00 
Bokslutskommuniké 2013    20 februari 2014 kl 08.00 

Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av Bolagets revisorer. 

 

Solna den 25 juli 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   Rolf Classon   

Verkställande direktör och koncernchef Styrelsens ordförande 

Scott Beardsley  Thomas Eklund Lars Gustafsson   

Styrelseledamot   Styrelseledamot  Styrelseledamot 

Dennis Kane   Staffan Lindstrand Anders Williamsson  

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 
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Rapport över koncernens totalresultat (Tkr) 2013-04-01 2012-04-01 2013-01-01 2012-01-01 2012-01-01

2013-06-30 2012-06-30 2013-06-30 2012-06-30 2012-12-31

Nettoomsättning 35 651 36 945 69 390 75 991 147 009

Kostnader för sålda varor -10 649 -10 424 -19 236 -22 174 -40 815

Bruttoresultat 25 002 26 521 50 154 53 817 106 194

Försäljnings- och marknadsföringskostnader -49 537 -39 181 -88 170 -68 859 -168 663

Administrationskostnader -13 924 -16 647 -32 249 -30 987 -58 785

Utvecklingskostnader -14 668 -21 528 -36 270 -40 163 -84 137

Övriga rörelseintäkter 1 238 9 123 1 705 9 135 10 444

Övriga rörelsekostnader -717 - -1 308 -370 -2 156

Rörelseresultat -52 606 -41 712 -106 138 -77 427 -197 103

Finansiella intäkter 8 185 2 786 8 893 3 187 5 952

Finansiella kostnader -11 294 -2 428 -12 672 -6 261 -10 400

Resultat före skatt -55 715 -41 354 -109 917 -80 501 -201 551

Inkomstskatt -1 0 -81 0 0

Periodens resultat -55 716 -41 354 -109 998 -80 501 -201 551

Övrigt totalresultat för perioden:

  Poster som har eller kan komma att omklasificeras till resultaträkningen:

    Omräkningsdifferenser utländska verksamheter 389 -41 167 -108 -455

Summa övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 389 -41 167 -108 -455

Summa totalresultat för perioden -55 327 -41 395 -109 831 -80 609 -202 006

Periodens resultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare -55 716 -41 354 -109 998 -80 501 -201 551

Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare -55 327 -41 395 -109 831 -80 609 -202 006

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 -0,3 -0,7 -0,7 -1,6
*Resultat per aktie efter utspädning redovisas ej då utspädningen skulle ge ett bättre resultat per aktie

Övrig information:

Genomsnittligt antal utestående aktier 150 505 856 125 092 510 148 127 883 113 739 176 127 857 137

Avskrivningar ingående i rörelsens kostnader 3 056 2 981 6 084 5 905 11 888

- varav immateriella anläggningstillgångar 2 628 2 589 5 236 5 046 10 101

- varav materiella anläggningstillgångar 428 392 848 859 1 787

AEROCRINE , Koncernen

RESULTATRÄKNINGAR    Q2-2013 Q1-2013 Q4-2012 Q3-2012 Q2-2012 Q1-2012 Q4-2011 Q3-2011 Q2-2011

Periodens nettoomsättning 35 651 33 739 36 180 34 838 36 945 39 046 29 080 22 616 19 614

Bruttoresultat 25 002 25 152 26 381 25 996 26 521 27 296 20 697 15 830 12 638

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

Periodens omkostnader -77 608 -78 684 -89 969 -82 084 -68 233 -63 010 -69 914 -43 685 -42 069

Rörelseresultat -52 606 -53 532 -63 588 -56 088 -41 712 -35 715 -49 217 -27 855 -29 431

Finansnetto -3109 -670 611 -1985 358 -3432 -1481 -3994 155

Periodens resultat före skatt -55 715 -54 202 -62 977 -58 073 -41 354 -39 147 -50 698 -31 849 -29 276

Inkomstskatt -1 -80 0 0 0 0 -18 0 0

Periodens resultat efter skatt -55 716 -54 282 -62 977 -58 073 -41 354 -39 147 -50 716 -31 849 -29 276
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Koncernens Balansräkning (Tkr) 2013-06-30 2012-06-30 2012-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 32 873 42 731 37 883

Materiella anläggningstillgångar 6 426 4 557 5 801

Finansiella anläggningstillgångar 1 677 1 439 1 628

Summa anläggningstillgångar 40 976 48 727 45 312

Omsättningstillgångar

Varulager 20 906 16 273 20 220

Kortfristiga fordringar 45 302 45 384 38 838

Likvida medel 395 379 306 023 199 913

Summa omsättningstillgångar 461 587 367 680 258 971

Summa tillgångar 502 563 416 407 304 283

2013-06-30 2012-06-30 2012-12-31

EGET KAPITAL

Eget kapital hänförligt till Moderföretagets 216 732 343 284 231 566

aktieägare

SKULDER
Långfristiga skulder och avsättningar
Pensionsförpliktelser 1 411 1 398 1 412
Avsättning för soc kostnader, personaloptionsprogram 6 526 10 607 8 926
Avsättning övrigt 1 509 1 547 1 513
Lån 223 353 0 0
Långfristiga skulder och avsättningar 232 799 13 552 11 851

Kortfristiga skulder 53 032 59 571 60 866

Summa eget kapital och skulder 502 563 416 407 304 283



              
Solna den 25 juli, 2013 

 

Aerocrine, Koncernen  
Delårsrapport januari – juni 2013  15(18) 

                       

                               

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 2011 51 124 1 055 301 838 -905 719 201 544

Totalresultat

Periodens resultat - - - -56 150 -56 150

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferenser utländska enheter - - 54 - 54

Summa övrigt totalresultat - - 54 - -54

Summa totalresultat 0 0 54 -56 150 -56 096

Transaktioner med aktieägare

Nyemissioner 32 - - - 32

Emissionsutgifter - - - - 0

Konvertibelt lån - - - - 0

Personaloptionsprogram:

-värde på anställdas tjänstgöring - - - 937 937

Summa transaktioner med ägare 32 0 0 937 969

Utgående balans per 30 juni 2011 51 156 1 055 301 892 -960 932 146 417

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

Totalresultat

Periodens resultat - - - -80 501 -80 501

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferenser utländska enheter - - -108 - -108

Summa övrigt totalresultat - - -108 - -108

Summa totalresultat 0 0 -108 -80 501 -80 609

Transaktioner med aktieägare

Nyemissioner 21 138 354 598 - - 375 736

Emissionsutgifter - -23 320 - - -23 320

Konvertibelt lån - -8 080 - - -8 080

Personaloptionsprogram:

-värde på anställdas tjänstgöring - - - 7 554 7 554

Summa transaktioner med ägare 21 138 323 198 0 7 554 351 890

Utgående balans per 30 juni 2012 72 311 1 378 499 713 -1 108 239 343 284

Ingående balans per 1 januari 2013 72 819 1 378 493 366 -1 220 112 231 566

Totalresultat

Periodens resultat - - - -109 998 -109 998

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferenser utländska enheter - - 167 - 167

Summa övrigt totalresultat - - 167 - 167

Summa totalresultat 0 0 167 -109 998 -109 831

Transaktioner med aktieägare

Nyemissioner 4 472 90 563 - - 95 035

Emissionsutgifter - -3 665 - - -3 665

Konvertibelt lån - - - - 0

Personaloptionsprogram:

-värde på anställdas tjänstgöring - - - 3 627 3 627

Summa transaktioner med ägare 4 472 86 898 0 3 627 94 997

Utgående balans per 30 juni 2013 77 291 1 465 391 533 -1 326 483 216 732

Koncernens kassaflödesanalys (Tkr) 2013-01-01 2012-01-01 2012-01-01

2013-06-30 2012-06-30 2012-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändring av rörelsekapitalet -103 674 -65 675 -181 193

Summa förändring av rörelsekapital -14 567 -15 623 -2 984

Kassaflöde från den löpande verksamheten -118 241 -81 298 -184 177

Kassaflöde från Investeringsverksamheten -1 573 -2 881 -5 760

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 314 723 238 247 238 749

Årets kassaflöde 194 909 154 068 48 812

Minskning/ökning av likvida medel

Likvida medel vid årets början 199 913 150 227 150 227

Kursdifferens i likvida medel 557 1 728 874

Likvida medel vid årets slut 395 379 306 023 199 913
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AEROCRINE, Koncernen

2013-01-01 2012-01-01 2012-01-01

NYCKELTAL 2013-06-30 2012-06-30 2012-12-31

Nettoomsättning Tkr 69 390 75 991 147 009

Bruttomarginal % 72% 71% 72%

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital % neg neg neg

Soliditet % 43% 82% 76%

Nettoskuldsättningsgrad  ggr -1,82 -0,89 -0,86

Kassalikviditet % 831% 590% 392%

Medeltal anställda 134 95 107

Investeringar, Tkr 1 572 2 881 5 468

Kostnader för forskning och utveckling, Tkr 36 270 40 163 84 137

FoU-kostnader i % av totala kostnader 23% 31% 28%

2013-01-01 2012-01-01 2012-01-01

Data per aktie 2013-06-30 2012-06-30 2012-12-31

Antal aktier vid periodens slut (före utspädning) 154 581 405 144 621 920 145 637 781

Antal aktier vid periodens slut (efter utspädning)1) 164 213 518 155 064 843 155 776 825

Genomsnittligt antal aktier (före utspädning) 148 127 883 113 739 176 127 857 377

Genomsnittligt antal aktier (efter utspädning)1) 158 027 759 124 223 654 137 849 377

Eget kapital per aktie, kr, före utspädning 1,40 2,37 1,59

Eget kapital per aktie, kr, efter utspädning1) 1,32 2,21 1,49

Resultat per aktie, kr (före utspädning) -0,4 -0,7 -1,6

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 USA / Amerika
Asien / 

Stillahavsregionen EU/ROW Totalt USA / Amerika
Asien / 

Stillahavsregionen EU/ROW Totalt
Nettoomsättning från externa kunder 14 850 4 182 16 619 35 651 12 993 1 685 22 267 36 945
Summa nettoomsättning 14 850 4 182 16 619 35 651 12 993 1 685 22 267 36 945

Segment - Nettoomsättning USA / Amerika
Asien / 

Stillahavsregionen EU/ROW Totalt USA / Amerika
Asien / 

Stillahavsregionen EU/ROW Totalt
Nettoomsättning från externa kunder 28 563 6 402 34 425 69 390 26 180 4 873 44 938 75 991
Summa nettoomsättning 28 563 6 402 34 425 69 390 26 180 4 873 44 938 75 991

USA / Amerika
Asien / 

Stillahavsregionen EU/ROW Totalt USA / Amerika
Asien / 

Stillahavsregionen EU/ROW Totalt
Summa EBIT för rapporterbara segment -33 949 236 -18 893 -52 606 -28 469 4 164 -17 407 -41 712
Finansiella intäkter 0 0 8 185 8 185 0 0 2 786 2 786
Finansiella kostnader 0 0 -11 294 -11 294 0 0 -2 428 -2 428
Koncernen - Resultat före skatt -33 949 236 -22 002 -55 715 -28 469 4 164 -17 049 -41 354
Resultatet belastats med:

   - ESOP -939 0 903 -36 -1 747 0 -5 097 -6 844
   - avskrivningar -143 0 -2 913 -3 056 -74 0 -2 907 -2 981

USA / Amerika
Asien / 

Stillahavsregionen EU/ROW Totalt USA / Amerika
Asien / 

Stillahavsregionen EU/ROW Totalt
Summa EBIT för rapporterbara segment -64 241 -460 -41 437 -106 138 -51 441 2 645 -28 631 -77 427
Finansiella intäkter 0 0 8 893 8 893 0 0 3 187 3 187
Finansiella kostnader 0 0 -12 672 -12 672 0 0 -6 261 -6 261
Koncernen - Resultat före skatt -64 241 -460 -45 216 -109 917 -51 441 2 645 -31 705 -80 501
Resultatet belastats med:

   - ESOP -1 994 0 766 -1 228 -2 760 0 -8 029 -10 789
   - avskrivningar -286 0 -5 798 -6 084 -163 0 -5 742 -5 905

Segment - lönsamhetsmått

2013-01-01 - 2013-06-30 2012-01-01 - 2012-06-30

2013-04-01 - 2013-06-30 2012-04-01 - 2012-06-30

2013-01-01 - 2013-06-30 2012-01-01 - 2012-06-30

Segment - lönsamhetsmått

2013-04-01 - 2013-06-30 2012-04-01 - 2012-06-30



              
Solna den 25 juli, 2013 

 

Aerocrine, Koncernen  
Delårsrapport januari – juni 2013  18(18) 

Moderbolaget  

           

           

Moderföretagets Resultaträkningar (Tkr) 2013-01-01 2012-01-01 2012-01-01

2013-06-30 2012-06-30 2012-12-31

Nettoomsättning 69 775 72 511 147 970

Kostnader för sålda varor -20 531 -21 830 -44 161

Bruttoresultat 49 244 50 681 103 809

Försäljnings- och marknadsföringskostnader -96 275 -73 571 -185 262

Administrationskostnader -21 571 -27 814 -50 297

Utvecklingskostnader -30 323 -35 387 -72 810

Övriga rörelseintäkter 1 462 9 086 10 081

Övriga rörelsekostnader -1 296 -367 -1 847

Rörelseresultat -98 759 -77 372 -196 326

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 400 3 708 6 975

Räntekostnader och liknande resultatposter -12 672 -6 261 -10 400

-3 272 -2 553 -3 425

Resultat efter finansiella poster -102 031 -79 925 -199 751

Skatt på periodens resultat - -

Periodens resultat -102 031 -79 925 -199 751

Rapport över totalresultatet, moderbolaget 2013-01-01 2012-01-01 2012-01-01

2013-06-30 2012-06-30 2012-12-31

Periodens resultat -102 031 -79 925 -199 751

Övrigt totalresultat för perioden - - -
Periodens totalresultat -102 031 -79 925 -199 751

Moderföretagets Balansräkningar (Tkr) 2013-06-30 2012-06-30 2012-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 32 873 42 731 37 883

Materiella anläggningstillgångar 1 781 1 701 1 270

Finansiella anläggningstillgångar 39 661 20 757 34 552

Summa anläggningstillgångar 74 315 65 189 73 705

Omsättningstillgångar

Varulager 14 549 11 270 14 719

Kortfristiga fordringar 30 749 34 918 27 075

Kassa och bank 386 873 299 400 192 833

Summa omsättningstillgångar 432 171 345 588 234 627

Summa tillgångar 506 486 410 777 308 332

2013-06-30 2012-06-30 2012-12-31

EGET KAPITAL

Eget kapital 240 171 357 351 247 205

SKULDER

Långfristiga skulder och avsättningar

Avsättning för garantier 600 950 600

Avsättningar för sociala avgifter personaloptionsprogram 6 526 10 607 8 926

Lån 223 353 0 0

Långfristiga skulder och avsättningar 230 479 11 557 9 526

Kortfristiga skulder 35 836 41 869 51 601

Summa skulder och eget kapital 506 486 410 777 308 332
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