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Delårsrapport  
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(NGM: BIOL MTF) 

 
 
 
 

Styrelsen och verkställande direktören för Biolight AB (publ) avger härmed delårsrapport för första kvartalet 
2012.  
 
 
 

• Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 1 987 TSEK (1 843) 
 
• Rörelseresultatet under första kvartalet uppgick till –2 422  TSEK (-2 099) 

 
• Resultat per aktie uppgick till -0,04 kr (-0,08) och efter full utspädning  

-0,04 kr (-0,08) 
 

• Avtal med Outdoor Tactical Inc. för distribution till den militära sektorn i USA, 
övriga NATO-länder och allierade länder 

 
 
 
VERKSAMHET 
Biolight är ett medicintekniskt företag med produkter baserade på biologiska effekter av dynamiskt, 
monokromatiskt ljus. Biolight tillhandahåller ett patenterat system för effektiv, smärtfri och säker behandling 
av främst sår och andra inflammatoriska tillstånd. Metoden påskyndar kroppens läkningsprocess och 
kompletterar traditionell behandling. Behandlingen är icke-farmakologisk och utförs utvärtes. Den 
förebygger inflammatoriska skador, bidrar till ökad livskvalitet, minskar återhämtningstiden efter fysisk 
ansträngning samt minskar läkningstider och behandlingskostnader. 
 
Patienter och vårdgivare inom human- och veterinärmedicin erbjuds en lättanvänd handhållen 
behandlingsutrustning för att utöva metoden. Bolagets intäkter genereras från hyra eller försäljning av 
behandlingsutrustningar samt från försäljning av behandlingar, vilka nedladdas i utrustningen. 
 
Biolight fokuserar huvudsakligen på två områden, behandling av svårläkta sår inom sjuk- och äldrevården 
och skador inom hästsporten. Biolightaktien är noterad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB). 
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RESULTAT OCH STÄLLNING 
 
 jan – mar jan –mar   Jan – dec 
 2012 2011   2011 
Nettoomsättning 1 987 1 843   6 305 
Rörelseresultat -2 422 -2 099   -13 147 
Genomsnittligt 
antal aktier (tusen) 

 
61 480 

 
27 922 

   
36 108 

Resultat per aktie, 
SEK 

 
-0,04 

 
-0,08 

   
-0,36 

      
 2012-03-31 2011-03-31   2011-12-31 
Likvida medel 2 881 1 252   5 451 
Balansomslutning 6 005 3 747   8 951 
Antal aktier vid 
periodens slut 
(tusen) 

 
 

61 480 

 
 

27 922 

   
 

61 480 
Soliditet 52,9% 18,5%   62,4% 
Eget kapital per 
aktie, SEK 

 
0,05 

 
0,02 

   
0,09 

 
 
Kommentarer till resultat, kassaflöde och likviditet  
Försäljningen under kvartalet uppgick till 1 987 TSEK (1 843). I kvartalets försäljning ingår intäkter från 
Carema Care AB med 405 TSEK, enligt det avtal som tecknades under hösten 2009.  
Rörelsens kostnader uppgick till 4 409 TSEK (3 942) ökningen består huvudsakligen av kostnader för 
produktutveckling och försäljning. Periodens rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -2 407 TSEK (-2 
087) och periodens resultat uppgick till -2 405 TSK (-2 106). Investeringarna under perioden uppgick till 0 
TSEK (0). Likvida medel uppgick per 2012-03-31 till 2 881 TSEK (1 252). 
 
Kommentarer till utveckling 
På sårvårdsmarknaden har bearbetningen av kliniker och vårdcentraler samt privata och kommunala 
aktörer inom äldrevården intensifierats. Flera kommuner i Småland har eller håller på att utvärdera 
Biolight inom äldrevården. Samtliga är betalande kunder under utvärderingen och process för 
offentlig upphandling har genomförts i Vetlanda kommun. Sättet att bearbeta de småländska 
kommunerna kopieras för närvarande till andra regioner.  
 
Årets två första månader började något svagt inom hästsporten, men efter Eurohorse i Göteborg i slutet av 
februari så har försäljningen visat en klart positiv utveckling.  
 
Avtal med amerikansk distributör 
Under kvartalet har Biolight AB tecknat ett exklusivt distributionsavtal med det amerikanska företaget 
Outdoor Tactical Enterprises Inc (OTE). Avtalet avser distribution av Biolights terapiutrustning  
 
Biodynam® för den militära sektorn i USA, övriga NATO-länder samt länder som är direkt allierade 
med USA. I avtalet ingår en leveransram på 300 utrustningar med avrop från juli 2012 till juli 2013. 
 
OTE har sedan flera år byggt upp utomordentliga relationer med framför allt US Special Operation 
Forces (bl a Navy Seals, Delta Forces och Rangers) och dess motsvarigheter hos övriga allierade. OTE 
drivs av personer med bakgrund i militära specialstyrkor som Navy Seals, Naval Special Warefares 
och US Army Special Forces Medics.  
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Strategi och finansiering 
Under 2011 förstärktes styrelsen med två nya ledamöter, Sören Gyll och Rolf Börjesson, vilket initierade en 
genomlysning av bolagets potential, affärsplan och strategi. Bolaget är i början av en kommersiell fas med 
försäljningstillväxt och en kontinuerlig ökning av antalet kunder, men behöver göra ytterligare satsningar för 
att öka utvecklingstakten.  
 
För att finansiera fortsatta marknadssatsningar samt för att genomföra flera strategiskt viktiga projekt, satsa 
på export samt förstärka organisationen föreslås årsstämman den 17 april 2012 att bemyndiga styrelsen att 
genomföra ytterligare nyemission. 
 
Händelser efter rapportperiodens utgång 
Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång. 
 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
Biolight är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom 
bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker och för att kunna bedöma hur 
dessa skall hanteras. Då Bolaget är i en tidig kommersiell fas ligger en väsentlig risk i att 
försäljningsutvecklingen är svår att prognostisera. 
 
För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa, hänvisas 
till avsnittet ”Riskfaktorer och särskilda överväganden” i årsredovisningen för 2011.  
 
Transaktioner med närstående 
Inga transaktioner med närstående har genomförts. 
 
Redovisningsprinciper 
Vid upprättandet av denna delårsrapport har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts 
som i senaste årsredovisningen. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, delårsrapporter. 
Bolaget tillämpar, i koncernredovisningen, de redovisningsregler som gäller enligt International Financial 
Reporting Standards (IFRS tidigare benämnt IAS).  
 
Koncernredovisning 
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de helägda dotterbolagen Biolight Patent Holding AB 
samt Biodynam AB. Ingen försäljning mellan koncernbolagen har ägt rum.  
 
Årsstämma 
Årsstämma för verksamhetsåret 2011 kommer att hållas den 17 april 2012. 
 
Styrelsen har beslutat att inte trycka och distribuera årsredovisningen för år 2011. En elektronisk version finns 
tillgänglig på bolaget och distribueras till dem som önskar. Därutöver finns årsredovisningen även tillgänglig 
på bolagets hemsida: www.biolight.se 
 
 
Kommande rapporttillfällen 
Delårsrapport januari – juni 2012 den 24 augusti 2012 
Delårsrapport januari – september 2012 den 26 oktober 2012 
 

http://www.biolight.se/
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Koncernens totalresultaträkning 
 jan – mar  Jan – dec 
Belopp i TSEK 2012 2011   2011 

      
Nettoomsättning 1 987 1 843   6 305 
Rörelsens kostnader -4 409 -3 942   -19 452 
Rörelseresultat -2 422 -2 099   -13 147 
      
Resultat från finansiella poster 17 -7   30 
Resultat före skatt -2 405 -2 106   -13 117 
      
Skatt - -   - 

Totalresultat -2 405 -2 106   -13 117 

      
Resultat per aktie, SEK -0,04 -0,08   -0,36 

Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,04 -0,08   -0,36 
Genomsnittligt antal aktier (tusen) 61 480 27 922   36 108 
 
Koncernens rapport över finansiell ställning  
Belopp i TSEK 2012-03-31 2011-03-31  2011-12-31 

     
Materiella anläggningstillgångar 131 141  146 
Varulager 451 1 129  762 
Övriga omsättningstillgångar 2 542 1 225  2 592 
Likvida medel 2 881 1 252  5 451 
Summa tillgångar 6 005 3 747  8 951 
     
Eget kapital 3 176 693  5 581 
Kortfristiga skulder 2 829 3 054  3 370 
Summa eget kapital och skulder 6 005 3 747  8 951 
 

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 
      
Eget kapital hänförligt till moderbolagets 
aktieägare 

Aktie- 
kapital 

Överkurs 
fond 

Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat 

Summa 

Eget kapital 2009-12-31 1 149 4 613 7 644 -10 420 2 986 
Nyemission 526 8 364   8 890 
Enligt årsstämma   -10 420 10 420 0 
Årets resultat    -9 077 -9 077 
Eget kapital 2010-12-31 1 675 12 977 -2 776 -9 077 2 799 
Nyemission 2 013 13 886   15 899 
Enligt årsstämma  -11 853 2 776 9 077 0 
Årets resultat    -13 117 -13 117 
Eget kapital 2011-12-31 3 688 15 010 0 -13 117 5 581 
Periodens resultat    -2 405 -2 405 
Eget kapital 2012-03-31 3 688 15 010 0 -15 522 3 176 
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Koncernens rapport över kassaflöde 
          jan – mar jan-dec 

 2012  2011 2011 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring 
av rörelsekapital 

 
-2 390  

  
-2 093 

 
-13 054 

     
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -180  1 239 556 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -2 570   -854 -12 498 

     
Kassaflöde från investeringsverksamheten -  - -56 

     
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -  - 15 899 

     
Periodens kassaflöde -2 570  -854 3 345 
Likvida medel vid periodens början 5 451  2 106 2 106 
Likvida medel vid periodens slut 2 881  1 252 5 451 
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av 
moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 
Stockholm 2012-04-13 

 
Rolf Börjesson   Lars Andersson 
Styrelseordförande  Styrelseledamot 
 
Peter Grahn   Sören Gyll   
Styrelseledamot  Styrelseledamot 
 
Håkan Sjunnesson  Rolf Thiberg 
Styrelseledamot  Styrelseledamot 
 
Pär Olausson Lidö 
VD  
 
Övrigt 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 
 
Ytterligare information 
För mer information kontakta Pär Olausson Lidö, verkställande direktör, tel 08 - 753 70 89 
eller 0702 - 15 01 11. 
 

Biolight AB (publ) är ett medicintekniskt företag som erbjuder lösningar som bygger på företagets 
patenterade metod för användandet av pulserande monokromatiskt ljus. Företagets metod kortar ner 

läkningstider och minskar behandlingskostnader. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett fåtal 
applikationsområden, som behandling av svårläkta sår och skador. Biolightaktien är noterad på Nordic MTF 

(Nordic Growth Market AB). 
 

Biolight AB (publ), Tomtebogatan 4, 113 39 Stockholm.  Tel: 08-622 52 70. Fax: 08-753 67 67. 
biolight@biolight.se       www.biolight.se 
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