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Sammanfattning av halvårsrapporten (avser koncernen) 
 
Första halvåret (2022-01-01 – 2022-06-30) 

• Nettoomsättning uppgick till 1 089 KSEK (894 KSEK).  
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -31 818 KSEK (-32 589 KSEK). 
• Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,47 SEK (-0,66 SEK). 
• Soliditeten uppgick per den 30 juni 2022 till 0 % (54 %). 

 
Andra kvartalet (2022-04-01 – 2022-06-30) 

• Nettoomsättning uppgick till 381 KSEK (0 KSEK).  
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -17 015 KSEK (-23 127 KSEK). 
• Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,25 SEK (-0,44 SEK). 
• Soliditeten uppgick per den 30 juni 2022 till 0 % (54 %). 

 
 
Väsentliga händelser under andra kvartalet 2022 

• CLS lanserade CE-märkt Thermoguide™ Workstation för användning tillsammans med MR-scanner från 
GE Healthcare. 

• CLS Americas, Inc. och Urological Research Network LLC meddelade att den första patienten behandlats 
säkert med laserablation av prostatacancer i en klinisk fas I-studie. Studien som omfattar 20 patienter 
använder TRANBERG® Thermal Therapy System tillsammans med Focalyx Technologies plattform för 
fusionsguidning. 

• CLS ingick ett avtal med Quadia Diagnostic Imaging Center i Piaseczno, Polen, om kommersiell 
utvärdering av TRANBERG® Thermal Therapy System för MR-ledd ablation av lokaliserad 
prostatacancer. 

• CLS tillfördes cirka 12,2 miljoner kronor genom utnyttjandet av teckningsoptioner från serie TO3. 

• CLS Americas, Inc. lanserade fusionsguidad TRANBERG® Thermal Therapy System på American 
Urological Association Annual Meeting. 

• Dan J. Mogren utsågs till VD efter att ha varit tillförordnad VD sedan den 1 december 2020. 
 
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 

• Styrelsen i CLS beslutade att genomföra en företrädesemission om cirka 69,3 MSEK, följt av ytterligare 
högst cirka 35 MSEK via teckningsoptioner samt att tidigarelägga delårsrapporten för det första halvåret 
och andra kvartalet 2022.  

 
  



VD Dan J. Mogren kommenterar 
 
”Positivt mottagande för andra generationen TRANBERG®-produkter” 
 
Det andra kvartalet blev startskottet för lanseringen av vår nya generation TRANBERG®-produkter för laserablation 
vid fokal behandling av lokaliserad prostatacancer. Produkterna presenterades vid European Conference of 
Interventional Oncology (ECIO) i Wien och vid American Urological Associations årsmöte (AUA) i New Orleans. 
Lanseringarna har burit frukt i form av efterföljande möten med vårdgivare som visat intresse för våra produkter. 
 
I USA har vi mottagit ett stort intresse, från framför allt privata vårdgivare, för vårt TRANBERG®-system för 
ultraljudbildledd laserablation. Små såväl som större prostatamottagningar upplever systemet som en 
kostnadseffektiv fokalterapilösning för behandling av patienter med prostatacancer i tidig fas. Ultraljudsbildledda 
laserablationsbehandlingar har fördelen att de kan genomföras under lokalbedövning och med hemgång för 
patienten samma dag. Ungefär 75 procent av alla patienter som genomgår undersökningar för prostatacancer går 
i USA via privata dedikerade prostatamottagningar. Därför är det dessa aktörer som vi främst riktar oss till och vi 
ser fram emot kommande produktdemonstrationer och förhoppningsvis nya kommersiella avtal under året. 
 
Det positiva mottagandet på urologimarknaden indikerar att vår nya generation TRANBERG®-produkter uppfyller 
de krav som ställs för att en fokal behandling av tidig prostatacancer ska kunna utföras på ett kostnadseffektivt sätt. 
Den ”aktiva övervakning” eller radikala kirurgi som kan erbjudas idag är inte optimal. Fokal terapi som ett effektivt 
behandlingsalternativ, utförd med våra produkter, är inte mycket mer invasivt än den biopsitagning som ofta ingår i 
aktiv övervakning av sjukdomen, vilket också är ett viktigt skäl till att fokal terapi efterfrågas alltmer av såväl patienter 
som urologer. 
 
Kostnader och finansiell ställning 
Vi kan konstatera att vårt underskott under perioden är lägre än under föregående period. Detta beror framför allt 
på en minskad kostnad för övriga externa kostnader som avser kostnader tagna föregående period för 
kapitalanskaffning. Dock noteras en viss ökning av kostnaden för externa konsulter. 
 
Effekterna av covid-pandemin tillsammans med sanktionerna mot Ryssland i samband med kriget i Ukraina 
påverkar negativt tillgången på komponenter och råvaror runt om i världen, vilket skapar oro på leverantörssidan. 
Vi bevakar situationen och än så länge har CLS inte påverkats av denna brist. Vi följer också noga utvecklingen av 
inflationen, som har en direkt påverkan på våra kostnader. 
 
Under kvartalet tillfördes CLS 12,2 miljoner kronor via teckningsoptionerna av serie TO 3, som skulle stärka 
balansräkningen inför den fortsatta kommersialiseringen. På grund av det rådande klimatet på aktie- och 
finansmarknaderna blev teckningsgraden dock enbart 34 procent, vilket gör att det kvarstår ett kapitalbehov.  
 
För att stärka den finansiella kapaciteten på långs sikt har styrelsen efter kvartalets utgång beslutat att genomföra 
en företrädesemission om initialt cirka 69,3 miljoner kronor och ytterligare högst cirka 35 miljoner kronor via 
teckningsoptioner. 
 
Antalet behandlade patienter inom urologi ökar  
CLS TRANBERG®-produkter är kompatibla med befintlig utrustning på sjukhus och kliniker, till exempel lanserade 
vi under kvartalet en CE-märkt Thermoguide™ Workstation för användning tillsammans med MR-scanner från GE 
Healthcare. Inom urologiområdet har vi en etablerad försäljning i USA där vi säljer produkter inom MR-guidade 
laserablationsingrepp och fler än 250 behandlingar av lokaliserad prostatacancer har genomförts så här långt. 
 
Våra TRANBERG®-produkter genomgår för närvarande klinisk utprövning i Europa och USA vid bildledd 
laserablation som fokal terapi vid behandling av tidig prostatacancer. Hittills har vi behandlat sammanlagt ca 12 
patienter vid Universitetssjukhuset i Magdeburg, Tyskland och vid Urological Research Network, Miami, USA. 
Dessa studier är ultraljudsbaserade och avser behandla 30 patienter totalt. Inom de MR-baserade studierna i 
Toronto, Kanada, och Nijmegen, Nederländerna, har vi sedan starten av dessa studier, under kvartalet, kommit 
upp i sammanlagt ca 45 behandlade patienter av de 65 planerade. 
 
Förberedelser för behandlingar inom neurokirurgi 
Under kvartalet inleddes patientrekrytering i CLS banbrytande kliniska studie vid Skånes universitetssjukhus som 
avser undersöka MR-bildledd laserablationsbehandling av glioblastom, vilken är en aggressiv och svårbehandlad 



form av cancer i hjärnan. Den första behandlingen väntas kunna genomföras i september. Kliniken i Lund använder 
redan nu vår amerikanska partner ClearPoint Neuros Inc.’s stereotaxilösning för navigation i hjärnan. Bland annat 
SVT Nyheter Skåne har rapporterat om operationerna i magnetkameran på Skånes universitetssjukhus. 
 
Våra indikationer inom neurokirurgisegmentet inkluderar glioblastom och läkemedelsresistent epilepsi. Med våra 
TRANBERG®-produkter för mimimalinvasiva laserablationsingrepp kan även patienter som inte är mottagliga för 
traditionell kirurgi behandlas. Kommersialiseringen kommer att ske via vår partner ClearPoint Neuro Inc. som är 
marknadsledande inom stereotaktiska navigationssystem för minimalinvasiva ingrepp i hjärnan. 
 
Nya framsteg inom onkologi 
Inom vårt tredje marknadssegment onkologi behandlades under kvartalet den första patienten i Immunophotonics 
kliniska fas II-studie som inleddes i början av 2022. Studien använder CLS imILT®-metod för laserablation av en 
solid tumör, vilket avser stimulera immunförsvaret att angripa cancern i hela kroppen. Laserablationsbehandlingen 
ges i studien i kombination med Immunophotonics läkemedel som också avser att aktivera immunförsvaret mot 
cancern. 
 
Vi har även gjort stora framsteg vad gäller våra planerade studier. Under kvartalet anpassades CLS registerstudie 
PRECISE till EU:s nya medicintekniska regelverk MDR, vilket innebär att vi nu är redo att ta emot kliniker som vill 
behandla patienter med imILT®-protokollet. Den första kliniken som kommer att ingå i studien är Hospital da Luz, 
en privat cancerklinik i Aveiro, Portugal, som vi redan har ett pågående samarbete med. 
 
Utblick 2022 
CLS anpassar succesivt organisationen så att bolaget kan svara upp mot den ökade efterfrågan som vi ser framför 
oss. Vi har höjt vår förmåga bland annat genom rekryteringen av Clinical Application Specialists, vilka utgör länken 
mellan CLS och våra kunder, och vi väntar oss att under andra halvåret inleda en fullskalig kommersiell lansering 
av våra TRANBERG®-produkter inom urologi med utgångspunkt i USA. 
 
Vi ser också fram emot ett godkännande av vår 510(k)-ansökan till FDA för användning av vår teknologi inom 
neurokirurgi. Ett godkännande innebär att vi tar nästa steg i vårt samarbete med ClearPoint Neuro som har en tydlig 
plan för lansering och kommersialisering med början i USA. 
 
Som nytillträdd permanent VD för CLS är jag stolt och entusiastisk över att fortsätta verkställa vår 
kommersialiseringsstrategi och tillsammans med kompetenta medarbetare etablera bolaget som en global 
leverantör av utrustning för minimalinvasiv bildledd laserablation av malign tumörsjukdom och andra funktionella 
sjukdomar inom urologi, neurokirurgi och onkologi. 
 
 
Dan J. Mogren 
VD, Clinical Laserthermia Systems AB 
 
 
  



 
CLS i korthet 
Under varumärket TRANBERG® utvecklar och säljer CLS laserbaserade behandlingsystem för minimalinvasivt 
avlägsnande av sjukdomsgenererande vävnad inne i kroppen genom termisk ablation. Bolagets nya generation av 
behandlingssystem integreras med kundens genomlysningsutrustning så att behandlingen effektivt kan 
genomföras och övervakas med hög precision, utan användning av traditionella öppenkirurgiska ingrepp och med 
minimal påverkan på patientens livskvalitet. 
 
Systemen består av medicinska laserenheter med integrerade funktioner för avancerad bildbaserad övervakning 
och styrning av behandling samt tillhörande engångsinstrument, för:  
 

• Laserablation (FLA/LITT) vid fokal behandling av lokaliserad icke-metastaserad malign och benign 
tumörsjukdom. 

• Immunstimulerande laserablation, imILT®, vid abscopal behandling av främst metastaserad malign 
tumörsjukdom i sena stadier. 

 
Mer information om CLS finns på företagets webbportal: www.clinicallaser.se 
 
Affärs- och intäktsmodell 
CLS intäktsmodell bygger främst på en återkommande försäljning av bolagets sterila engångsprodukter, som 
används vid varje behandling, samt från leasing- och serviceavtal kopplade till våra behandlingssystem. Försäljning 
sker dels i Nordamerika genom CLS Americas Inc. och CLS partner Clearpoint Neuro Inc., dels i Europa genom 
CLS egen organisation i Sverige och Tyskland, samt i nästa steg också via CLS Asia Pacific Pte, Ltd. i Asien-
Stillahavsregionen. 
 
CLS övergripande strategi är att genom utvalda Key Opinion Leaders (opinionsledare med expertis inom ett särskilt 
medicinskt område) och med stöd av resultat från kliniska studier, etablera CLS innovativa produkter för 
minimalinvasiv behandling med bildledd laserablation inom främst urologi, neurokirurgi och onkologi. Bolagets 
produkter har marknadsgodkännande i Europa (CE) och USA (510(k)/FDA) inom de indikationer som certifikaten 
medger. 
 
Målsättning  
CLS målsättning är att på den globala marknaden för urologi, neurokirurgi och onkologi etablera Bolagets portfölj 
av laserbaserade bildledda behandlingssystem för minimalinvasiv vävnadsablation som ett säkrarare och 
effektivare behandlingsalternativ till, i första hand, traditionella öppenkirurgiska ingrepp men även som alternativ till 
sk aktiv övervakning där ingen behandling ges. 
 
TRANBERG® för bildledd laserablation  
I USA och EU5 (Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Storbritannien) marknadsför Bolaget TRANBERG®-system 
för ablation i mjukvävnad vid lokal behandling av prostatacancer och i nästa steg, benign prostatahyperplasi, cancer 
i hjärnan samt läkemedelsresistent epilepsi. I bolagets kommersiella målsättning ingår att sälja TRANBERG®-
produkter för användning vid bildledd ablation med hög precision för behandling av ovanstående patientgrupper. 
 
TRANBERG® för bildledd imILT® behandling  
I bolagets långsiktiga kommersiella målsättning ingår att sälja TRANBERG®-produkter för användning vid bildledd 
imILT® för att, med hög precision och immunstimulerande effekt, behandla cancertumörer i sena sjukdomsskeden. 
De indikationer som CLS bedömer som lämpliga och kommersiellt intressanta för behandling med imILT® är 
tumörer i lunga, bröst, prostata, bukspottkörtel, lever, njure och hud. 
 
Bolagsstruktur och aktieinnehav  
CLS har sedan 2014 ett helägt dotterbolag i USA (CLS Americas Inc.) och sedan 2017 ett helägt dotterbolag i 
Tyskland (CLS GmbH). År 2020 registrerade CLS, tillsammans med Advanced Medical Systems Pte, Ltd. (AMS), 
det samägda bolaget CLS Asia Pacific Pte, Ltd. i Singapore. CLS innehar 50 % av aktierna i detta bolag. 
 
Utveckling av resultat och ställning  
CLS har ännu endast begränsade intäkter från försäljning. Bolagets kostnader består i första hand av kostnader för 
marknadsbearbetning och personal, samt kostnader kopplade till bolagets kliniska studier.  
 
Aktien  
B-aktien i CLS noterades på Nasdaq Stockholm First North den 21 mars 2017. Den 30 juni 2022 uppgick antalet 
aktier i Bolaget till 69 306 511, varav 600 000 icke noterade A-aktier, och antalet röster till 74 706 511. Aktiekapitalet 
uppgick till cirka SEK 6 410 856. 
 



Principer för delårsrapportens upprättande  
Delårsrapporten har upprättats enligt IAS 34 och därmed enligt samma redovisningsprinciper och bedömningar 
som Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med de av EU godkända International Financial 
Reporting Standards (IFRS).  
 
Granskning av revisor  
Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 
 
Finansiell kalender   
Delårsrapport 3/22 januari – september  2022-11-17 
Bokslutskommuniké 2022   2023-02-23 
 
 
 
  

Avlämnande av halvårsrapport 
Lund, den 11 augusti 2022 

Clinical Laserthermia Systems AB 
Styrelsen 

 
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 augusti 2022, kl. 08:50 
CET. 
 
Rapporten publiceras på CLS hemsida under IR. Direktlänk till rapporten https://clinicallaser.se/svenska-ir/rapporter/ 
 

Kontaktinformation: 
Dan J. Mogren, VD Clinical Laserthermia Systems AB (publ)  
Tel: +46 – (0)705 – 90 11 40 E-mail: dan.mogren@clinicallaser.com  

  

https://clinicallaser.se/svenska-ir/rapporter/


Finansiell översikt 
 
 
Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat för perioden 
 

(KSEK)                                                Not 220401-220630 210401-210630 220101-220630 210101-210630 

 (3 mån) (3 mån) (6 mån) (6 mån) 

     
Nettoomsättning 381 0 1 089 894  
Förändring lager färdigvaror -173 0 -491 -133 
Övriga rörelseintäkter 278 4 371 137 

     
Rörelsens kostnader     
Handelsvaror -1 720 0 -2 518 -114 
Övriga externa kostnader -12 707 -16 465 -22 263 -23 865 
Personalkostnader -4 045 -2 890 -7 339 -5 175 
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 

 
-658 

 
-766 -1 352 -1 528 

Övriga rörelsekostnader -105 -92 -220 -128 
Totala kostnader -19 235 -20 213 -33 692 -30 810 
Rörelseresultat -18 749 -20 209 -32 723 -29 912 
     
Resultat från finansiella poster     
Res. från övriga värdepapper & fordringar 
som är anläggningstillgångar                 1 

 
3 380 

 
-530 4 000 706 

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 

 
0 

 
0 0 36 

Räntekostnader och liknande     
Resultatposter -1 646 -2 388 -3 095 -3 419 
Resultat efter finansiella poster -17 015 -23 127 -31 818 -32 589 
Uppskjuten skatt 0 0 0 1 
Periodens resultat -17 015 -23 127 -31 818 -32 588 
Minoritetens del av periodens resultat 56 0 211 0 
Periodens resultat   -16 959 -23 127 -31 607 -32 588 
     
Övrigt totalresultat     
Poster som kan komma omklassificeras till 
resultaträkningen 

  
  

Omräkning av utländskt dotterbolag -483 298 -158 -2 556 
Periodens totalresultat -17 442 -22 829 -31 765 -35 144 
     

 
  



 
Koncernens rapport över finansiell ställning vid periodens slut 
 

  

(KSEK)                                                                                                      Not  220630  211231  
   
 
Tillgångar   
   
Anläggningstillgångar   
   
Immateriella anläggningstillgångar   
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten 16 249 17 313 
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter  2 380 2 279 
   
   
Materiella anläggningstillgångar   
Inventarier, verktyg och installationer 1 185 1477 
   
Finansiella anläggningstillgångar   
Uppskjuten skattefordran                                                                             2 5 539 3 039 
Långfristiga leasingfodringar 84 84 
Andra långfristiga fordringar 61 121 
   
Summa anläggningstillgångar 25 498 24 313 
   
Omsättningstillgångar   
Varulager m m   
Lager av färdiga varor 3 664 4 155 
Förskott till leverantör 975 453 
   
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar 890 531 
Aktuella skattefordringar 0 0 
Övriga fordringar 2 876 4 849 
Kortfristig del av långfristiga leasingfordringar 113 113 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 019 1 159 
   
Kortfristiga placeringar   
Obligationer, värdepapper 9 955 29 459 
   
Kassa och bank 4 663 1 706 
   
   
Summa omsättningstillgångar 25 155 42 424 
   
Summa tillgångar 50 653 66 738 



Koncernens rapport över finansiell ställning vid periodens slut forts 
 

 
  

(KSEK)  220630 211231 
   
   
Eget kapital och skulder   
   
Eget kapital   
   
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare   
Aktiekapital 6 411 6 089 
Fond för utvecklingsutgifter 3 428 3 692 
Övrigt tillskjutet kapital 351 651 339 828 
Reserver -455 -297  
Balanserade medel inkl periodens resultat -360 409 -327 518 
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 626 21 794 
Minoritetens andel -892 -610 
Summa eget kapital -266 21 184 
   
Skulder till kreditinstitut 0 100 
   
Kortfristiga skulder   
Kortfristig del av långfristig skuld kreditinstitut 0  100 
Leverantörsskulder 5 285 4 314 
Aktuella skatteskulder 360 306 
Övriga skulder 41 149 35 950 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 125 4 784 
 50 919 45 454 
   
Summa eget kapital och skulder 50 653 66 738 



Rapport över förändringar eget kapital – koncernen 
 
2021-01-01 - 2021-12-31 
 

(KSEK) Aktiekapital 
Övrigt 

tillskjutet Reserver Balanserade vinstmedel 
    kapital   inkl årets resultat 

     
Vid årets början 4 205 274 655 2 359 -267 291 
Nyemission 1 884 69 393   
Upplösning till följd av årets avskrivningar på 
utvecklingsavgifter  -527  527 
Omräkningsdifferens   -2 656 2 861 
Årets resultat    -63 615 
Minoritetens andel    -610 
Vid årets slut 6 089 343 521 -297 -328 128 

 

2022-01-01 - 2022-06-30 
 

(KSEK) Aktiekapital 
Övrigt 

tillskjutet Reserver Balanserade vinstmedel 
    kapital   inkl årets resultat 

     
Vid periodens början 6 089 343 521 -297 -328 128 
Nyemission 322 11 822   
Upplösning till följd av årets avskrivningar på 
utvecklingsavgifter  -264  264 
Förändring av uppskjuten skatt    2 017 
Omräkningsdifferenser   -158 -3 636 
Periodens resultat    -31 607 
Minoritetens andel    -211 
Vid periodens slut 6 411 355 079 -455 -361 301 

 
  



Koncernens rapport över kassaflöden för perioden 

(KSEK) 
220401–

220630 
210401–

210630 
220101–

220630 
210101–

210630 
 (3 mån) (3 mån) (6 mån) (6 mån) 

     
DEN LÖPANDE 
VERKSAMHETEN     
Inbetalningar från kunder 281 151 967 981 
Utbetalningar till leverantörer och 
anställda -17 785 

 
-21 848 

 
-31 382 

 
-31 371 

Betald skatt -20 -6 -41 -41 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före betalda 
räntor och inkomstskatter 

 
-17 524 

 
 

-21 703 

 
 

-30 456 

 
 

-30 431 

Erlagd ränta -1 550 
 

-2 388 
                

-2 991 
 

-3 419 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -19 074 

 
-24 091 

 
-33 447 

 
-33 850 

     

INVESTERINGSVERKSAMHETN     

Förvärv av materiella      
anläggningstillgångar 0 0 0 -42 
Förvärv av finansiella     
anläggningstillgångar 60 0 60 0 
Försäljning av kortfristiga 
placeringar -95 

 
0 

 
-104 

 
36 

     
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -35 

 
0 

 
-44 -6 

     
FINANSIERINGSVERKSAMHETN     
Nyemission 12 144 68 327 12 144 68 427 
Upptagna lån 0 0 5 000 15 000 
Amortering av lån -100 -100 -200 -200 
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 12 044 

 
68 327 

 
16 944 83 227 

     

Periodens kassaflöde -7 065 44 236 -16 547 49 371 

Likvida medel vid periodens början 21 683 17 006 31 165 11 871 
Likvida medel vid periodens slut 14 618 61 242 14 618 61 242 



Moderbolagets rapport över resultat för perioden 
 

(KSEK)                                              Not 
220401–

220630 
210401–

210630 
220101–

220630 
210101–

210630 

 (3 mån) (3 mån) (6 mån) (6 mån) 

     
Rörelsens intäkter     
Nettoomsättning 359 0 1 050  542  
Förändring lager färdigvaror -173 0 -491 -133 
Övriga rörelseintäkter 254 4 343 137 

     
Rörelsens kostnader     
Handelsvaror -1 718 0 -2 491 -124 
Övriga externa kostnader -10 054 -14 682 -17 904 -21 078 
Personalkostnader -2 603 -2 233 -4 558 -3 861 
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar -657 

 
-717 -1 314 -1 431 

Övriga rörelsekostnader -105 -92 -220 -126 

 -15 137 -17 724 -26 487   -26 620 

Rörelseresultat -14 697 
 

-17 720 -25 585 -26 074 
     
Resultat från finansiella poster     
Resultat från övriga värdepapper 
och fordringar som är 
anl.tillgångar                              1 3 697 

 
 

-724 4 580 706 
Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 0 

 
395 0 432 

Räntekostnader och liknande 
resultatposter -1 643 

 
-2 389 -3 093 -3 423 

Resultat efter finansiella poster -12 643 
 

-20 438 -24 098 -28 359 
     

Resultat -12 643 
 

-20 438 -24 098 -28 359 
 



Moderbolags rapport över finansiell ställning vid periodens slut 
 
 

  (KSEK)  220630  211231  
   
 
Tillgångar   
   
Anläggningstillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar   
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten 16 249 17 314 
   
Materiella anläggningstillgångar   
Inventarier, verktyg och installationer 1 175 1 425 
   
Finansiella anläggningstillgångar   
Andelar i koncernföretag 242 242 
Långfristiga fordringar hos koncernföretag 49 588 37 560 
Långfristiga leasingfodringar 85 85 
   
Summa anläggningstillgångar 67 339 56 626 
   
Omsättningstillgångar   
Varulager m.m.   
Lager av färdiga varor 3 664 4 155 
Förskott till leverantör 975 453 
 4 639 4 608 
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar 884 503 
Kundfordringar hos koncernföretag 2 437 1 464 
Övriga fordringar 2 682 4 445 
Kortfristig del av långfristiga leasingfordringar 113 113 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 458 521 
 6 574 7 046 
Kortfristiga placeringar   
Obligationer, värdepapper 9 955 29 459 
   
Kassa och bank 3 693 1 190 
   
Summa omsättningstillgångar 24 861 42 303 
   
Summa tillgångar 92 200 98 929 



Moderbolags rapport över finansiell ställning vid periodens slut 
forts 
 

 
 
  

(KSEK)  220630 211231 
   
   
Eget kapital och skulder   
   
Eget kapital   
Bundet eget kapital   
Aktiekapital 6 411 6 089 
Fond för utvecklingsavgifter 3 428 3 692 
Fritt eget kapital   
Överkursfond 351 651 339 828 
Balanserat resultat -295 317 -240 794 
Periodens resultat -24 098 -54 787 
   
   
Summa eget kapital 42 075 54 028 
   
Långfristiga skulder   
Skulder till kreditinstitut 0 100 
   
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder 4 914 4 193 
Skatteskulder 360 306 
Skulder till kreditinstitut 0 100 
Övriga skulder 40 726 35 450 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 125 4 752 
 50 125 44 801 
   
Summa eget kapital och skulder 92 200 98 929 



Rapport över förändringar eget kapital – moderbolag 
 
2021-01-01 - 2021-12-31 
 

(KSEK) 
  

Aktiekapital 
  

Fond för 
utvecklings 

utgifter 
Överkursfond 

  

Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat 

      
Vid årets början 4 205 4 219 270 436 -190 691 -50 630 
Nyemission 1 884  69 393   
Disposition enligt beslut av årets årsstämma    -50 630 50 630 
Upplösning till följd av årets avskrivningar på  -527  527  
utvecklingsavgifter      
Periodens resultat     -54 787 
Vid årets slut 6 089 3 692 339 829 -240 794 -54 787 

 

2022-01-01 - 2022-06-30 
 

(KSEK) 
  

Aktiekapital 
  

Fond för 
utvecklings 

utgifter 
Överkursfond 

  

Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat 

      
Vid periodens början 6 089 3 692 339 829 -240 794 -54 787 
Nyemission 322  11 822   
Disposition enligt beslut av årets årsstämma    -54 787 54 787 
Upplösning till följd av årets avskrivningar på      
utvecklingsavgifter  -264  264  
Periodens resultat     -24 098 
Vid periodens slut 6 411 3 428 351 651 -295 317 -24 098 

 
 
 



Moderbolagets rapport över kassaflöden för perioden 
 

(KSEK) 
220401–

220630 
210401–

210630 
220101–

220630 
210101–

210630 
 (3 mån) (3 mån) (6 mån) (6 mån) 
     
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Inbetalningar från kunder 0 1 195 37 1 532 
Utbetalningar till leverantörer och 
anställda -13 530 -19 515 -23 402  -27 434  
Betald skatt -20 -6 -41 -41 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före betalda räntor 
och inkomstskatter -13 550 -18 326 -23 406 -25 943 
     
Erhållen ränta 0 0 0 0 
Erlagd ränta -1 548 -2 389 -2 989 -3 423 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -15 098 -20 715 -26 395 -29 366 
     
     
INVESTERINGSVERKSAMHETEN     
Förvärv av immateriella 
anläggningstillgångar 0 0 0 -42 
Förvärv av finansiella 
anläggningstillgångar -4 556 -3 108 -7 446 -4 679 
Försäljning av kortfristiga placeringar -95 0 -104 36 
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -4 651 -3 108 -7 550 -4 685 
     
     
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     
Nyemission 12 144 68 427 12 144 68 427 
Upptagna lån 0 0 5 000 15 000 
Amortering av lån -100 -100 -200 -200 
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 12 044 68 327 16 944 83 227 
     
Periodens kassaflöde -7 705 44 504 -17 001 49 176 
Likvida medel vid periodens början 21 353 16 310 30 649 11 638 
Likvida medel vid periodens slut 13 648 60 814 13 648 60 814 

 
 
Noter 
 
Not 1     Resultat från övriga värdepapper & fordringar som är anläggningstillgångar        
I posten ingår valutavinster från fordringar på dotterbolag med 4 000 KSEK. 
 
Not 2     Uppskjuten skattefordran 
Styrelsen i dotterbolaget i USA har i samband med upprättandet av bokslutet bedömt att bolaget kommer göra 
framtida vinster inom kort och har därför redovisat uppskjuten skattefordran motsvarande skatten på det 
skattemässiga underskottet. 
 
 
Definitioner 

 Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden 66 900 307 
aktier för första halvåret och 67 966 458 aktier för andra kvartalet (varav 600 000 icke-noterade A-aktier). 

 Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. 
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