
 

 

 

 

DELÅRSRAPPORT  
1 januari – 1 januari – 31 mars 2017 



 

 

2 

PERIODEN I SAMMANDRAG 
 

Första kvartalet: 1 januari-31 mars 2017 

 
 Försäljningen uppgick under första kvartalet till 1,3 (2,0) miljoner SEK. 

 Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -8,6 (-7,0) miljoner SEK. 

 Kassaflödet från den löpande verksamheten under första kvartalet uppgick till -9,9 (-10,8) 

miljoner SEK. 

 Per den 31 mars 2017 uppgick likvida medel till 5,9 (53,5) miljoner SEK. 

 

    

 
 

 

Viktiga händelser under första kvartalet 
 
 Den utredning som påbörjades under fjärde kvartalet 2016 av steriliseringsmetodens 

påverkan på SWiTCH FEP-produkterna resulterade i en återkallelse av produkterna från 

marknaden i början av januari månad.  

 Vigmed beviljades sitt första kinesiska patent för sin nålskyddade lösning som finns i 

produktlinjerna CLiP® och SWiTCH.  

 I mars 2014 utställde företaget 755 000 teckningsoptioner till nyckelpersoner i 

dotterbolaget Vigmed AB, med rätt att teckna samma antal aktier i Vigmed Holding AB till 

en aktiepris om 21,8 SEK per aktie (omräknat aktiepris efter den senaste nyemissionen 

under december 2015). Optionerna utgavs till marknadsmässiga villkor. Under 

teckningsperioden 15 januari 2017 till och med den 31 januari 2017 tecknades inga 

optioner. 

 Den 27 februari 2017 lämnade Greiner Bio-One GmbH (GBO), ett österrikiskt aktiebolag 

med Greiner Holding AG som koncernmoderbolag, ett offentligt uppköpserbjudande till 

aktieägarna i Vigmed Holding AB (Vigmed) att överlåta samtliga aktier i Vigmed till GBO 

mot ett vederlag om 1,00 krona kontant för varje aktie i Vigmed. Vigmeds oberoende 

budkommitté rekommenderade i ett uttalande den 27 februari 2017 Vigmeds aktieägare 

att acceptera erbjudandet.  

 

 

 

NYCKELTAL - KONCERNEN (kSEK) 2017 2016 2016

jan-mars jan-mars jan-dec

Försäljning 1 293 2 039 3 553

Rörelseresultat -8 624 -7 026 -35 766

Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 949 -10 784 -37 994

Likvida medel 5 923 53 547 19 578

Eget kapital 24 743 66 313 34 353

Soliditet (%) 35,8 54,4 39,5

Resultat per aktie (SEK) -0,15 -0,12 -0,61
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN 
 
Den 13 april 2017 offentliggjorde GBO att man beslutat att höja det vederlag som erbjöds för 

varje aktie i Vigmed till 1,20 kronor kontant. Vidare offentliggjorde GBO den 13 april 2017 

sitt beslut att förlänga acceptperioden till och med den 27 april 2017. 

 

Den 3 maj 2017 offentliggjorde GBO att efter utgången av den förlängda acceptperioden 

hade totalt 44 545 399 aktier i Vigmed lämnats in i erbjudandet, motsvarande cirka 67,75 

procent av samtliga aktier och röster i Vigmed. GBO offentliggjorde vidare den 3 maj 2017 

att GBO beslutat fullfölja erbjudandet och att erbjudandet således var ovillkorat. Samtidigt 

offentliggjorde GBO att det är deras avsikt att finansiellt stötta moderbolaget och koncernen 

genom deltagande i de nyemissioner som är nödvändiga för den fortsatta driften på kort sikt 

samt för att realisera Vigmeds långsiktiga planer.  

 

Den 8 maj 2017 offentliggjorde Vigmed styrelsens beslut om en riktad nyemission av 7 305 

555 aktier till huvudaktieägaren GBO. Aktierna emitterades till en teckningskurs om 1,10 SEK 

per aktie. Totalt emitterades och tecknades 7 305 555 nya aktier, vilket innebar att Bolaget 

tillfördes cirka 8 MSEK före emissionskostnader. Skälet till att avvika från aktieägarnas 

företrädesrätt genom den riktade nyemissionen var koncernens behov av likviditetstillskott, 

som vid tidpunkten av beslutet var kritiskt för verksamhetens fortsatta drift. Teckningskursen 

och övriga villkor för emissionen föreslogs av GBO och accepterades av styrelsen med 

utgångspunkt från den noterade betalkursen för bolagets aktier, sedvanlig emissionsrabatt 

och koncernens kritiska behov av likviditetstillskott. 

 

Den 22 maj 2017 offentliggjorde GBO att vid utgången av acceptperioden den 17 maj 2017 

hade det offentliga uppköpserbjudande accepterats av aktieägare representerande totalt 

48 009 383 aktier. Aktierna som lämnats in i erbjudandet, tillsammans med de totalt 6 

394 651 aktier som GBO förvärvat utanför erbjudandet intill den 17 maj 2017 och de 7 305 

555 nyemitterade aktier som GBO tecknat i den riktade nyemissionen, uppgår till totalt 61 

709 589 aktier i Vigmed, motsvarande 84,47 procent av det totala antalet utestående aktier 

och röster i Vigmed.  

 

VDs KOMMENTAR 
 
Under första kvartalet fokuserade vi dels på att vinna upphandlingar med mål att få 

slutkunder att använda våra produkter i större utsträckning, dels på att säkra kort- och 

långsiktig finansiering. Arbete med ett potentiellt offentligt uppköpserbjudande på aktierna i 

Vigmed Holding AB pågick och kort därefter visade en grupp kinesiska investerare (Beijing 

Topraise Medical Science & Technologies och WIN-SUM Investment) också intresse av att 

investera i Vigmed, dock inte som ett konkurrerande bud. Det förra slutade med, som 

tidigare rapporterats, att Vigmed sedan 3 maj har en ny majoritetsägare i form av GBO med 

en ägarandel på knappt 85 procent per 17 maj 2017.  

 

Under januari månad var vi tvungna att genomföra vår första återkallelse av produkter på 

marknaden avseende, den vid utgången av 2016 befarande återkallelsen av, våra SWiTCH 
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FEP-produkter. Orsaken till återkallelsen var vår konklusion att produkterna behöver en 

annan typ av steriliseringsmetod för att fungera optimalt även i sällsynta men påfrestande 

situationer. Även om det är olyckligt att behöva återkalla produkter så kan jag konstatera att 

processen kring återkallelsen fungerar bra och att vi har ett bra samarbete med våra 

användare, distributörer, och myndigheter. Vi räknar med att ha en ny steriliseringsmetod 

implementerad mot slutet av andra kvartalet 2017. 

 

Avseende vårt fokus på att få ökad försäljning och vinna stora upphandlingar kan jag 

meddela att Vigmed under kvartalet har fått en första större order från distributören i 

Storbritannien och besökt dem i syfte att utbilda organisationen kring Vigmeds produkter. Vi 

ser fram emot att etablera Vigmeds produkter på denna viktiga marknad under 2017. Tyvärr 

vann vi inte några större upphandlingar under kvartalet.  

 

Med hänsyn tagen till kostnader av engångskaraktär, hade vi mycket god kontroll på 

operativa kostnader under kvartalet och dessa reducerades betydligt jämfört med 

motsvarande period 2015 och de redan reducerade kostnaderna under motsvarande period 

2016. 

 

Trots god kontroll på kostnader ser vi, som tidigare kommunicerats, ett behov av ytterligare 

kapitaltillskott för att kunna fortsätta driften av verksamheten. Detta framförallt eftersom 

försäljningen inte ökat i den takt och omfattning som förväntades. Koncernens akuta 

likviditetsbehov har lösts via en riktad nyemission till GBO under maj månad.  

 

När vi tittar framåt kan jag konstatera att även om vi med fog kan säga att vår CLiP- produkt 

håller hög kvalitet och att vi har förmåga att vinna mindre upphandlingar, så är det centralt 

att vi även lyckas vinna större upphandlingar för att få ekonomisk bärighet i verksamheten.  

 

Att bryta sig in på en oligopolmarknad är ingen enkel uppgift. Utmaningarna är många och i 

vårt fall inte minst bristen på en komplett portfölj av tillbehörsprodukter som krävs i vissa 

upphandlingar samt gedigna referenser från långa relationer med slutkunder. Vi anser dock 

att vi har de produkter och den förståelse kring prisbild i upphandlingar i en mängd 

europeiska länder som behövs för att vi tillsammans med våra distributörer skall klara av 

detta. Vår största utmaning är hur vi ökar vår marknadspenetration och därigenom vår 

försäljning. För att lyckas krävs det att vi genom våra distributörer har stor närvaro på 

marknaden och att vi tillsammans med våra distributörer agerar konsekvent på de olika 

marknaderna. 
 

Henrik Olsen, VD 
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KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN 
 

Omsättning och resultat 
 

Under första kvartalet 2017 uppgick nettoomsättningen till 1,3 (2,0) miljoner SEK. Den låga 

omsättningen är ett resultat av att Vigmed inte, i tillräcklig omfattning, lyckats vinna 

upphandlingar för att nå signifikant försäljning till slutkund. Omsättningen under kvartalet 

inkluderar en första större order från Vigmeds distributör i Storbritannien.  

 

Råvaror och förnödenheter uppgick under fjärde kvartalet till 0,5 (1,0) miljoner SEK. Råvaror 

och förnödenheter avser varukostnad för sålda produkter under perioden samt andra direkta 

och indirekta kostnader relaterad till dessa produkter.  

 

Under första kvartalet 2017 har koncernen inte uppburit interna och externa 

utvecklingskostnader (0,3 miljoner SEK under första kvartalet 2016). Forsknings- och 

utvecklingsavdelningen har fokuserat på att byta steriliseringsmetod på SWiTCH FEP-

produkterna. Den tidigare steriliseringsmetoden föranledde återkallelse av produkterna från 

marknaden under början av kvartalet.  

 

Övriga externa kostnader för kvartalet uppgick till 4,8 (2,5) miljoner SEK, vilket är 2,3 

miljoner SEK högre än motsvarande period förra året. Ökningen är relaterad till det 

strategiska arbete som styrelsen initierade under hösten 2016 vilket utmynnade i ett 

offentligt uppköpserbjudande under första kvartalet 2017. Koncernen har med anledning av 

detta tagit rådgivningskostnader bl.a. för strategisk rådgivning, juridisk konsultation samt 

s.k. fairness opinion på uppköpserbjudandet. Under första kvartalet uppgick dessa kostnader, 

som är av engångskaraktär, till 3,5 miljoner SEK. 

 

Personalkostnader för kvartalet uppgick till 3,4 (3,7) miljoner SEK. Jämfört med samma 

period föregående år har koncernen två färre anställda vilket resulterar i minskade 

personalkostnader om 0,8 miljoner SEK samtidigt som kostnader för styrelsearvoden om 0,1 

miljoner SEK (inga styrelsearvoden första kvartalet 2016 då ledamöterna avsagt sitt arvode) 

och en bonusreserv om 0,4 (0) miljoner SEK har kostnadsförts under kvartalet. 

 

Avskrivningar för produktutveckling och patent uppgick under kvartalet till 0,8 (0,7) miljoner 

SEK. Avskrivningar för maskiner och andra tekniska anläggningar som används i 

tillverkningen (inklusive leasade tillgångar) beräknas baserat på tillverkad volym och uppgick 

för kvartalet till 0,4 (1,4) miljoner SEK. Övriga avskrivningar avser inventarier, installationer 

och programvaror och uppgick till 0,1 (0,1) miljoner SEK.  

 

Räntekostnad för finansiell leasing av utrustning redovisas under resultat från finansiella 

poster och uppgick under kvartalet till 1,0 (1,0) miljoner SEK. 
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Investeringar 
 

Under det första kvartalet har inga investeringar gjorts i materiella tillgångar. De 

immateriella tillgångarna har ökat med 0,1 miljoner SEK, vilket avser aktiverade 

patentkostnader. 

 

Likvida medel och skulder 

 

Koncernens likvida medel vid periodens slut uppgick till 5,9 (53,5) miljoner SEK.  

 

I koncernen uppgick det egna kapitalet vid utgången av perioden till 24,7 (66,3) miljoner 

SEK.  

 

I koncernens balansräkning finns lång- och kortfristiga skulder avseende finansiell leasing för 

tillverkning av SWiTCH. Skulderna är räntebärande och uppgår vid periodens utgång till 35,9 

(43,3) miljoner SEK, varav 6,3 (2,8) miljoner SEK är kortfristiga.  

 

Det finns inga övriga räntebärande skulder i koncernen. 

 

Kassaflöde 

 

Under kvartalet uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten till -9,9 (-10,8) miljoner 

SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten under första kvartalet inkluderar betalningar 

av engångskaraktär uppgående till 4,0 miljoner SEK avseende rådgivningskostnader bl.a. för 

strategisk rådgivning, juridisk konsultation samt en s.k. fairness opinion på 

uppköpserbjudandet. Under motsvarande period föregående år uppgick betalningar av 

engångskaraktär till 3,6 miljoner SEK avseende betalningar av emissionskostnader. 

Kassaflöde från den löpande verksamheten exklusive betalningar av engångskaraktär under 

första kvartalet uppgår till -5,9 (-7,2) miljoner SEK. Förbättringen är främst en effekt av 

bolagets kontinuerliga arbete med kostnadsreducering och kostnadskontroll.  

 

Kassaflödet för första kvartalet uppgick till -13,7 (-11,8) miljoner SEK, vilket inkluderar en 

amortering av leasingskulder om 3,6 miljoner SEK.  

 

Medarbetare 
 

Den 31 mars uppgick antalet anställda till 11 (13), varav en är anställd i moderbolaget. 

 

AKTIEKAPITAL, AKTIEN OCH ÄGARFÖRTECKNING 
 

Aktiekapital 
 

Aktiekapitalet uppgår vid periodens utgång till SEK 1 327 020 fördelat på 65 749 998 aktier. 

Bolaget har ett (1) aktieslag och samtliga aktier har lika rätt till utdelning. 
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I mars 2014 utställde företaget 755 000 teckningsoptioner till nyckelpersoner i dotterbolaget 

Vigmed AB, med rätt att teckna samma antal aktier i Vigmed Holding AB (publ) till ett 

aktiepris om 24 SEK per aktie. Optionerna utgavs till marknadsmässiga villkor. Efter den 

senaste nyemissionen i december 2015 blev lösenpris omräknat och uppgick per den 31 

december 2015 till cirka 21,8 kronor och varje teckningsoption berättigade till cirka 1,1 aktie. 

Teckningsoptionerna kunde utnyttjas under perioden 15 januari – 31 januari 2017. Under 

teckningsperioden tecknades inga optioner.  

 

I övrigt finns inga utestående teckningsoptioner, konvertibla skuldebrev eller liknande 

finansiella instrument som kan berättiga till teckning av nya aktier eller på annat sätt påverka 

aktiekapitalet. 

 

Utdelning 
 

Vid årsstämman den 12 maj 2016 beslutade årsstämman att ingen utdelning ska lämnas för 

2015. Till årsstämman den 20 juni 2017 föreslår styrelsen att ingen utdelning ska lämnas för 

2016.  

 

Ägarförteckning 
 

Aktien i Vigmed Holding AB (publ) noterades vid NASDAQ OMX First North i Stockholm i 

februari 2013. Aktiekapitalets utveckling och ägarförteckning per den 31 mars 2017 visas 

nedan. 

 
 

Åtgärd

Förändring 

aktiekapital (kr)

Ack. aktie- 

kapital (kr)

Förändring 

(antal aktier)

Ack. antal 

aktier Kvotvärde

Bolagsbildning 50 000 50 000 +50 000 50 000 1

Split 50 000 +2 425 000 2 475 000 0,02

Apportemission 636 869 686 869 +31 525 000 34 000 000 0,02

Nyemission 2013 71 429 758 297 +3 571 428 37 571 428 0,02

Nyemission 2014 126 383 884 680 +6 261 904 43 833 332 0,02

Nyemission 2015 442 340 1 327 020 +21 916 666 65 749 998 0,02
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Per den 31 mars 2017 var aktiekursen 0,925 (1,9) kr.  

 

 
(Offentlig aktiebok och förvaltarförteckning samt för bolaget känd information per den 31 mars 2017) 

 

FÖRETAGET I KORTHET 
 
Vigmed är ett svenskt medicintekniskt företag som grundades 2009 vars mission är att 

eliminera nålsticksskador och dess risk för smittspridning av farliga infektionssjukdomar till 

sjukvårdspersonal och patienter. 

 

Nålsticksskador är ett betydande problem inom sjukvården där patienter, läkare, 

sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal riskerar att smittas med exempelvis HIV, 

hepatit, ebola eller någon annan av de cirka 60 blodburna sjukdomar som kan överföras via 

en smittad nål. Varje år inträffar över en miljon rapporterade stickskador bland läkare, 

sjuksköterskor och sjukvårdspersonal enbart i Europa, samtidigt som mörkertalet är stort. 

Vigmed utvecklar och marknadsför patenterade säkerhetslösningar som skyddar 

sjukvårdspersonal mot nålsticksskador. 

 

Nålsticksskador anses vara ett så betydande arbetsmiljöproblem att EU år 2013 införde ett 

direktiv som kräver att alla offentliga inköp av nålar och andra stickprodukter ska utgöras av 

produkter utrustade med nålskydd för att förhindra nålsticksskador. Direktivet, som följts upp 

av nationella lagar i respektive EU-land, kräver att marknaden under en begränsad tid 

konverterar till nya och anpassade säkerhetsprodukter. 

 

Vigmeds affärsidé är uppbyggd runt en central tanke: att genom en djup förståelse av 

användarens behov utveckla, producera och leverera funktionella, säkra och 

kostnadseffektiva produkter och lösningar som möter marknadens behov av säkra lösningar 

idag och i framtiden. 

 

Ovanstående kräver inte bara teknisk och medicinsk kompetens utan också en väl utvecklad 

förmåga att samarbeta med andra ledande parter i värdekedjan, i syfte att effektivt 

kombinera olika aktörers resurser och förmågor. Konkret innebär detta att Vigmed aktivt 

förverkligar sina lösningar genom outsourcing av tillverkning och distribution. 

 

AKTIEÄGARE, 31 MARS 2017 Aktier Procent

Bure Equity AB (publ) 6 581 827 10,0%

Per Knutsson (inkl. bolag) 6 545 081 10,0%

Rikard Roos 2 503 662 3,8%

Ulf Mossberg 2 382 040 3,6%

Nomura Securities Co. Ltd. 2 100 000 3,2%

Cecilia Karlsson 1 705 935 2,6%

UBS AG Client Account 1 585 770 2,4%

Finn Ketler (inkl. familj och bolag) 1 050 237 1,6%

Amanda Karlsson 1 015 889 1,5%

Lennart Holm (inkl. familj och bolag) 960 464 1,5%

Övriga 39 319 093 59,8%

Summa 65 749 998 100,0%
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Idag tillverkas Vigmeds produkter av utvalda kontraktstillverkare i Sverige och Indien och 

säljs via välrenommerade och väletablerade distributörer i utvalda länder. Etablering och 

volymtillväxt på den europeiska marknaden ligger för närvarande i fokus och är koncernens 

högsta prioritet. Vigmeds försäljningsteam har för närvarande fullt fokus på att stötta 

distributörer på prioriterade marknader i arbetet med att föra ut existerande produktutbud 

samt assistera i det nödvändiga förarbete och de tester som föregår upphandlingar på 

respektive marknad. Parallellt har Vigmed även påbörjat ett förberedelsearbete för en 

etablering i Asien där marknaden för stickskyddade produkter nu är i kraftig tillväxt.  

 

Vigmed erbjuder följande produktlinjer på marknaden: CLiP Ported, CLiP Winged,  

CLiP Neo och SWiTCH.  

 

Vigmed Holding AB (publ) och Vigmed AB, som är ett helägt dotterbolag, har säte i 

Helsingborg. I koncernen ingår även ett bolag i Hong Kong, Vigmed Asia Ltd. (70 % 

ägarandel) samt ett därtill hörande helägt dotterbolag i Kina, Vigmed Medical Device (Beijing) 

Co. Ltd. Vigmed noterades på NASDAQ First North i februari 2013 under tickern VIG och 

handlas sedan april 2015 på segmentet First North Premier. 

 

ÖVRIG INFORMATION 
 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
 

Koncernens verksamhet påverkas av ett antal faktorer, som kan innebära en risk för 

koncernens verksamhet och resultat. I årsredovisningen för 2016 (sid. 25-27) lämnas en 

redogörelse för risker som Vigmed kan utsättas för.  

 

Transaktioner med närstående 
 

Vigmed köper tjänster för patent, juridiska tjänster och övriga konsultationstjänster från 

företag där styrelsemedlemmar har betydande inflytande. Samtliga transaktioner görs på 

marknadsmässiga villkor. Under första kvartalet har inga transaktioner ägt rum mellan 

Vigmed och närstående som väsentligt påverkat koncernens resultat och ställning.  

 

Segmentredovisning 
 

Koncernen utgör ett enda rörelsesegment, rapportering uppdelad på segment ingår därför 

inte i koncernens finansiella rapporter. Denna bedömning baseras på den rapportering som 

högste verkställande beslutsfattare (VD) inhämtar för att följa och analysera verksamheten 

samt den information som inhämtas för att fatta strategiska beslut. 
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Säsongseffekter 
 

Vigmeds försäljning uppvisar hittills inga signifikanta säsongseffekter. Det finns en mindre 

påverkan under tredje kvartalet då ett flertal europeiska distributörer har en lägre 

verksamhetsnivå under sommarmånaderna juli och augusti. 

 

Moderbolag 
 

Vigmed Holding AB (publ) omfattar exekutiva funktioner och styrning, samt förvaltning och 

finansiering av det helägda dotterbolaget Vigmed AB. Nettoomsättningen under första 

kvartalet uppgick till 0,7 (0,7) miljoner SEK och avser fakturerade förvaltningsavgifter inom 

koncernen.  

 

Styrelsen initierade ett strategiskt arbete under hösten 2016, vilket mynnade ut i ett 

offentligt uppköpserbjudande under första kvartalet 2017. Moderbolaget har med anledning 

av detta ådragit sig rådgivningskostnader bl.a. för strategisk rådgivning, juridisk konsultation 

samt en s.k. fairness opinion på uppköpserbjudandet. Under Q1 uppgick dessa kostnader i 

moderbolaget till 3,5 miljoner SEK. Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -3,8  

(-0,5) miljoner SEK.  

 

Moderbolaget har lämnat aktieägartillskott till Vigmed AB om 5,0 (7,5) miljoner SEK under 

första kvartalet, vilka redovisats under finansnetto.  

 

Redovisningsprinciper 
 

Vigmed Holding AB (publ) tillämpar IFRS (International Reporting Standards) så som de 

antagits av EU. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. 

Rapporten för moderbolaget har upprättats enligt ÅRL 9:e kapitlet och RFR 2, Redovisning för 

juridiska personer.  

 

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder 

som årsredovisningen för 2016 (not 2, sid. 38-40). 

 

Definitioner 
 

Soliditet 

Anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Beräknas genom 

att dividera det egna kapitalet med balansomslutningen. 

 

Kommande informationstillfällen 
 

Årsstämma 2016   20 juni 2017 

Delårsrapport Q2 2017   24 augusti 2017 

Delårsrapport Q3 2017   10 november 2017 
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FINANSIELL ÖVERSIKT 
   

 
 

 
 

 

 

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG - KONCERNEN (kSEK) 2017 2016 2016

jan-mars jan-mars jan-dec

Nettoomsättning 1 293 2 039 3 553

Aktiverade utvecklingskostnader - 296 822

Övriga rörelseintäkter 19 14 125

Rörelsens intäkter 1 312 2 349 4 500

Råvaror och förnödenheter -457 -1 028 -4 890

Övriga externa kostnader -4 779 -2 453 -10 109

Personalkostnader -3 362 -3 734 -13 665

Övriga rörelsekostnader -4 -10 -

Rörelseresultat före avskrivningar -7 290 -4 876 -24 164

Av- och nedskrivningar -1 334 -2 150 -11 602

Rörelseresultat -8 624 -7 026 -35 766

Finansnetto -980 -978 -4 196

Periodens resultat -9 604 -8 004 -39 962

Resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare -9 595 -7 997 -39 937

Innehav utan bestämmande inflytande -9 -7 -25

Antal aktier, vägt snitt för perioden 65 749 998 65 749 998 65 749 998

Resultat per aktie, SEK -0,15 -0,12 -0,61

ÖVRIGT TOTALRESULTAT - KONCERNEN (kSEK) 2017 2016 2016

jan-mars jan-mars jan-dec

Periodens resultat -9 604 -8 004 -39 962

Poster som senare kan omföras till periodens resultat:

Valutadifferenser vid omräkning av utländska verksamheter -6 3 1

Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt -6 3 1

Summa totalresultat för perioden -9 610 -8 001 -39 961

Summa totalresultat för perioden hänförlig till:

Moderbolagets aktieägare -9 598 -7 995 -39 936

Innehav utan bestämmande inflytande -11 -6 -25

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL - KONCERNEN (kSEK) 2017 2016 2016

31 mars 31 mars 31 dec

Ingående eget kapital 34 353 74 314 74 314

Periodens totalresultat -9 610 -8 001 -39 961

Utgående eget kapital 24 743 66 313 34 353



 

 

12 

 
 

 

 

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG - KONCERNEN (kSEK) 2017 2016 2016

31 mars 31 mars 31 dec

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 10 385 12 808 11 159

Materiella anläggningstillgångar 44 275 49 561 44 759

Summa anläggningstillgångar 54 660 62 369 55 918

Omsättningstillgångar

Varulager 5 272 3 126 6 618

Kundfordringar 834 1 044 109

Övriga kortfristiga fordringar 1 767 1 041 3 345

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 751 723 1 305

Kassa och bank 5 923 53 547 19 578

Summa omsättningstillgångar 14 547 59 481 30 955

Summa tillgångar 69 207 121 850 86 873

Eget kapital och skulder 

Eget kapital

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 24 809 66 349 34 408

Innehav utan bestämmande inflytande -66 -36 -55

Summa eget kapital 24 743 66 313 34 353

Långfristiga skulder

Låneskuld avseende finansiell leasing 29 589 40 539 32 072

Summa långfristiga skulder 29 589 40 539 32 072

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 289 5 530 3 918

Låneskuld avseende finansiell leasing, kortfristig del 6 338 2 774 7 485

Övriga kortfristiga skulder 1 720 621 1 744

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 528 6 073 7 301

Summa skulder 44 464 55 537 52 520

Summa eget kapital & skulder 69 207 121 850 86 873

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG - KONCERNEN (kSEK) 2017 2016 2016

jan-mars jan-mars jan-dec

Resultat efter finansnetto -9 604 -8 004 -39 962

Av- och nedskrivningar 1 334 2 150 11 602

Övriga justeringar -6 3 -

Förändring av rörelsekapital -1 673 -4 933 -9 634

Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 949 -10 784 -37 994

Aktiverade utvecklingskostnader -76 -518 -1 554

Förvärv av materiella anläggningstillgångar - -847 -2 813

Försäljning av materiella tillgångar - - -

Kassaflöde efter investeringar -10 025 -12 149 -42 361

Ökning av leasingskuld - 336 1 146

Amortering leasingskuld -3 630 - -4 567

Periodens kassaflöde -13 655 -11 813 -45 782

Likvida medel vid periodens början 19 578 65 360 65 360

Likvida medel vid periodens slut 5 923 53 547 19 578
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RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG - MODERBOLAGET (kSEK) 2017 2016 2016

jan-mars jan-mars jan-dec

Nettoomsättning 725 725 2 900

Övriga rörelseintäkter - - -

Rörelsens intäkter 725 725 2 900

Övriga externa kostnader -3 722 -361 -3 103

Personalkostnader -769 -834 -3 885

Rörelseresultat före avskrivningar -3 766 -470 -4 088

Rörelseresultat -3 766 -470 -4 088

Finansnetto -4 943 -7 448 -125 359

Periodens resultat -8 709 -7 918 -129 447

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG - MODERBOLAGET (kSEK) 2017 2016 2016

31 mars 31 mars 31 dec

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 71 429 157 600 71 429

Lån till koncernföretag 21 000 31 000 19 000

Summa anläggningstillgångar 92 429 188 600 90 429

Omsättningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag 84 929 265

Övriga kortfristiga fordringar 764 149 149

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 84 123 78

Kassa och bank 1 063 34 146 12 382

Summa omsättningstillgångar 1 995 35 347 12 874

Summa tillgångar 94 424 223 947 103 303

Eget kapital och skulder 

Eget kapital

Eget kapital 92 869 223 107 101 578

Summa eget kapital 92 869 223 107 101 578

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 564 - 264

Övriga kortfristiga skulder 112 114 175

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 879 726 1 286

Summa skulder 1 555 840 1 725

Summa eget kapital & skulder 94 424 223 947 103 303

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL - MODERBOLAGET (kSEK) 2017 2016 2016

31 mars 31 mars 31 dec

Ingående eget kapital 101 578 231 025 231 025

Nyemission - - -

Emissionskostnad - - -

Periodens resultat -8 709 -7 918 -129 447

Utgående eget kapital 92 869 223 107 101 578
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STYRELSENS INTYGANDE 
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande 

översikt av bolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver 

väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget och de företag som ingår i koncernen 

står inför. 

 

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. 

 

 

 

 

 

Helsingborg, den 30 maj 2017 

 

Vigmed Holding AB (publ) Styrelsen 
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