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Målgrupper
Sepsis är en av de vanligaste dödsorsakerna inom den moderna intensivvården.
Antalet patienter med sepsis har ökat med omkring 100 procent det senaste årtiondet.
Vidare är sepsis den främsta dödsorsaken i samband med allvarliga infektioner, trots
stora medicinska framsteg inom vaccinationer, antibiotika och avancerad intensivvård.
Fler människor avlider årligen av sepsis än av HIV, lung-, bröst- och prostatacancer
tillsammans och det finns ett mycket stort behov inom intensivvården av nya
behandlingsmetoder för att förbättra överlevnaden bland patienter med sepsis.1
Leverpatienter. Acute-on-Chronic-Liver-Failure (ACLF) drabbar cirka 170 000
patienter per år i Europa med hög mortalitet. Patienterna drabbas av translokation av
bakterier från mag—tarmkanalen in i blodbanan, vilket leder till sepsisliknande tillstånd
utlöst av endotoxin. Även transplantationspatienter drabbas i mycket stor utsträckning
av sepsis. Denna grupp är mindre men det rör sig ändå om cirka 20 000 patienter
årligen globalt.
Hjärt och kärlkirurgi. Vid stora hjärt- och kärlkirurgiska ingrepp stängs patienternas
blodcirkulation av och ersätts av en hjärt-lungmaskin. Patienterna drabbas i stor
utsträckning av translokation där bakterier från magtarmkanalen läcker ut i blodbanan
och utlöser sepsis. Uppskattningsvis genomförs fler än 700 000 operationer årligen
globalt.
ECMO (Extracorporeal membrane oxygenation). Vid syresättning av blodet utanför
kroppen vid lunginsufficiens löper patienterna en mycket hög risk att drabbas av
sepsis. Det behandlas fler än 10 000 patienter per år globalt.

Alteco Medical AB (publ)
Alteco säljer den patenterade CE-märkta Alteco® LPS Adsorber som består av en
behållare med en specialdesignad peptid (en syntetiskt framställd molekyl) vilken
fångar upp giftigt LPS från blodet. På så sätt hejdas den kritiska delen av
sjukdomsförloppet och risken för organsvikt, vilket förlänger möjligheten att behandla
den bakomliggande infektionen med antibiotika och på så sätt bota patienten.
Produkten bidrar därmed till ökad överlevnad hos de patienter som drabbats av svår
sepsis och septisk chock orsakad av gramnegativa bakterier.

Informationskalender
Årsstämma
Årsstämma hålls tisdagen den 11 maj klockan 16:00 i bolagets lokaler på
Höstbruksvägen 8 i Lund.

Delårsrapporter
Delårsrapport Q1: 2021-05-10

1

www.world-sepsis-day.org
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VD kommenterar
På helårsbasis ökade omsättningen med 37% jämfört med 2019 och
bruttovinstmarginalen ökade till 71% från 53%.
2020 har på många sätt varit ett mycket annorlunda år med stora
begränsningar i det planerade försäljningsarbetet. Nedstängningar
och en vårdsituation där läkare inom intensivvården varit extremt
hårt belastade är faktorer som påverkat våra distributörers
möjligheter att marknadsföra och sälja vår produkt.
Trots det svåra världsläget har vi under året varit framgångsrika med
produktregistreringar bland annat i Indien.
Vi har under året utvecklat vår digitala närvaro, med virtuella
seminarier, föreläsningar och utbildningar. Även vår digitala
marknadsföring har intensifierats markant, med god respons från
både nya distributörer och vårdgivare.
Rekryteringen av distributörer på nya marknader har påbörjats och
under 2021 kommer flera nya distributörer kontrakteras och fler
produktregistreringar påbörjas på nya marknader utanför Europa.
En effekt av pandemin är att fler vårdgivare ser vikten av
extrakorporeal eliminering av endotoxiner av svårt sjuka patienter
och att den generella acceptansen för denna typ av behandling ökar.
Viktiga åtgärder inom produktion är genomförda vilket ger oss större
handlingsutrymme att hantera framtida försäljningsökningar.
Vi ser fram mot ett 2021 där vi förhoppningsvis ska kunna återgå̊ till
en lite mer normal värld. Vi är övertygade om att våra ansträngningar
under 2020 ger oss goda förutsättningar för en fortsatt expansion på
nya marknader.

Fredrik Jonsson
VD, Alteco Medical AB

Verksamheten under 2020





Bolaget tecknar distributörsavtal i Italien, Thailand, Indien och Israel.
Covid -19 patient med dubbelsidig lunginflammation framgångsrikt behandlad i Ryssland.
Charlotte Althin Hicks och Hanna Sjöström väljs in i styrelsen.
Alteco förnyar exklusivt distributörsavtal i Ryssland.

Verksamheten under 2019
 Bolaget tecknar ett föravtal med B.Braun Avitum Italy S.p.A.
 Bolaget inleder studie på hjärt-kärl patienter i Tyskland.
 Alteco Medical erhåller nytt EC-certifikat.
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Styrelse och ledande befattningshavare
Anders Althin – styrelseordförande
Ledamot sedan 2002 och sedan 2019 ordförande – är medgrundare av Alteco Medical
AB och huvudägare. Althin tog en fil.kand. i ekonomiska ämnen vid Lunds universitet
1969. Mellan 1975–1984 var Anders Althin verksam som VD och koncernchef i det
medicintekniska företaget Gambro AB. Under den tiden byggdes Gambro AB upp till en
internationell koncern. 1985 startade Althin ett nytt medicintekniskt företag: Althin Medical
AB. På bara 15 år blev Althin Medical AB ett stort globalt företag verksamt i alla
världsdelar. År 2000 startade Althin ESALP Invest AB och Lindekullen Holding AB, som
nu är huvudägare i Alteco. Althin har tidigare varit styrelseledamot i bl a Gambro AB,
Althin Medical AB, Wihlborg AB, Electromedic USA och Diaverum AG Luxemburg.
Olof Stocksén – styrelseledamot
Olof är ledamot i styrelsen sedan 2009. Stocksén är civilekonom och har varit verksam
inom internationell medicinteknik och vård i över 40 år. De områden Stocksén främst
arbetat med är njursjukvård, intensivvård/narkos, hjärt- och tarmkirurgi,
blodkomponentteknologi, psykiatri och sensorisk neuropati. Stocksén har arbetat i olika
chefsroller inom affärsutveckling, M&A, marknadsföring samt olika styrelseuppdrag inom
Gambro-koncernen. Utöver dessa erfarenheter har Stocksén egen verksamhet och är
aktiv affärsängel inom Life Science sedan 2005.
Mats Wahlström – styrelseledamot
Ledamot sedan 2012 – har mer än 35 års internationell erfarenhet inom hälso- och
sjukvård bland annat som CFO för Gambrokoncernen och CEO för Gambro Healthcare
Inc. Wahlström har också varit CEO för Fresenius Medical Services och ingått i
koncernledningen för Fresenius Medical Care AG & Co KGaA. Nuvarande uppdrag:
Styrelseordförande i KMG Capital Partners LLC, styrelseleordförande i Triomed AB,
styrelseordförande i SureFire Medical INC, styrelseordförande i Caduceus Medical
Holdings INC, styrelseledamot och samordnande ledamot i Coherus Biosciences INC,
styrelseledamot Empirican Group INC, styrelseledamot HW Capital LLC.
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Charlotte Althin Hicks – styrelseledamot
Invald i styrelsen 2020. Charlotte är civilekonom från Lunds universitet och har en
projektledare utbildning från Bergh School of Communication i Stockholm. Hon driver ett
marknadsföringskonsultföretag i Miami och jobbar bl.a. med opium förebyggande
kampanjer. Tidigare var hon grundare och kreativ ledare för Sea Lily Miami LLC, ett
amerikanskt klädesmärke, samt marknadsdirektör på TUUCI, och marknadschef för
Althin Medical Inc. Americas. Hon har styrelseuppdrag för bland annat SWEA South
Florida och Anders Althins Stiftelse.

Hanna Sjöström – styrelseledamot
Invald i styrelsen 2020. Hanna har en magisterexamen inom företagsekonomi och en
Executive MBA inom ledarskap. Hanna är CEO på GPX Medical AB, ett bolag inom
medicinteknik, och hon har lång erfarenhet av internationellt arbete på ledande positioner
i olika branscher. Hon är certifierad styrelseledamot inom Life Science.

Fredrik Jonsson – VD
Verkställande direktör sedan december 2019. Med 20+ år i ledande positioner inom
medicinteknik och medicinsk IT i en internationell miljö med erfarenhet av
direktförsäljning, distributörsförsäljning och globala partners. Jonsson är tidigare VD för
Distributed Medical och ledande positioner på Bildteknik och Pentax Medical GmbH.
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Förvaltningsberättelse
Sida | 8
Styrelsen och verkställande direktören för Alteco Medical AB (publ), 556625-0840, får
härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Verksamheten
Sepsis är kroppens överväldigande och livshotande inflammatoriska svar på infektion som
kan leda tillvävnadsskador, organsvikt, amputationer och död. Det är en av de vanligaste
dödsorsakerna inom modern intensivvård. Vår mission är att på ett säkert sätt stabilisera
patienter genom att ta bort endotoxin ur blodet i ett tidigt skede och därmed vända
förloppet innan septisk chock uppstår.
Alteco Medical AB från Lund, Sverige är ett ISO 13485-certifierat företag verksamt inom
medicinteknik som grundades 2002. Vi erbjuder en unik teknologi för blodrening vid
hemoperfusionsbehandling. Vår lösning för extrakorporal eliminering av endotoxin hjälper
sjukhus att hantera endotoxemi och sepsis inom intensivvården och att undvika dessa
tillstånd postoperativt.
Vår produkt Alteco LPS Adsorber motverkar sepsis genom att ta bort endotoxin. Endotoxin
utlöser inflammatoriska kedjereaktioner i immunsystemet och höga nivåer av endotoxin är
förbundet med organsvikt och död.
Den skräddarsydda syntetiska peptiden inuti Alteco LPS Adsorber binder Lipid A; den
toxiska delen av endotoxin (lipopolysackarider, LPS). Genom att adsorbera skadliga
nivåer av endotoxin från patientens blodomlopp bryter Alteco LPS Adsorber kedjan av
överreaktioner i immunsystemet som kan leda till sepsis och septisk chock.
Alteco LPS Adsorber är den enda CE-märkta medicintekniska produkten i klass IIa för
specifik endotoxinadsorption. Produkten har inga kontraindikationer, rapporterade
biverkningar eller allvarliga incidenter och är säker att använda för att stabilisera
patientens hemodynamiska parametrar. Produkten är tillgänglig på den globala
marknaden sedan 2007 via ett omfattande nätverk av lokala distributörer.
Alteco Medical – removing the threat
Bolaget har levererat fler än 8 000 produkter och hittills har samtliga behandlingar
genomförts utan några rapporterade produktrelaterade biverkningar.
Produkten tillverkas i bolagets lokaler i Lund.
Bolaget har sitt säte i Lund.
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Ekonomisk översikt
2020

2019

2018

2017

2016

7 860 677

5 733 034

7 728 620

4 579 518

4 663 843

Res efter fin poster

-7 029 146

-8 049 931

-9 434 041

-12 832 926

-9 039 243

Balansomslutning

13 666 308

6 961 215

15 341 480

25 886 810

19 773 718

70

79

84

91

92

Nettoomsättning

Soliditet (%)

Förändring i eget kapital
Ej
Aktie registrerat
kapital aktiekapital
Belopp vid
årets ingång
Nyemission

9 237 524

0

770 000

1 072 500

Fond för
Reserv utvecklings
fond
utgifter
3 288 137

770 250

Överkurs
fond

Ansamlad
förlust

66 371 715

-74 139 654

9 284 000

Minskning av fond

-770 250

770 250

Beslut av
årsstämman:
- Minskning av
aktiekapital

-2 501 881

2 501 881

- Minskning av
reservfond
Årets resultat
Belopp vid
årets utgång

-3 288 137

3 288 137
-7 029 146

7 505 643

1 072 500

0

0

75 655 715

-74 608 532

Bolagstämman har under året beslutat om riktad nyemission av aktier enligt 16 kap
Aktiebolagslagen och beslutet innebar att bolagets aktiekapital ökades med 1 072 500
kronor genom nyemission av 7 150 000 nya aktier. De nya aktierna tecknades, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av styrelseordförande Anders Althin och
närstående bolag.

Ägarstruktur
Alteco är noterade på Spotlight Stock Market vilket är en handelsplattform (MTF). Per den
31 december 2020 uppgick antalet aktier i Alteco till 50 037 618 stycken. Efter registrerad
nyemission uppgår det totala antalet aktier till 57 187 618. Det finns inga utestående
optioner eller optionsprogram.
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Ägarförteckning över 5 % per 2020-12-31

ESALP Invest AB

17 760 776

Andel av röster och
kapital
35,49

Lindekullen Holding AB

14 665 790

29,31

Övriga

17 611 052

35,20

Totalt

50 037 618

100,00

Namn

Antal aktier

ESALP Invest AB och Lindekullen Holding AB ägs till 55 % respektive 100 % av
styrelseledamot Anders Althin.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret


Distributörsavtal tecknas i Italien, Thailand, Indien och Israel.



Alteco avslutar studie på hjärt-kärl patienter i Tyskland.



Covid -19 patient med dubbelsidig lunginflammation framgångsrikt behandlad i
Ryssland.



Bolaget erhåller kreditfacilitet från Lindekullen Holding AB.



Charlotte Althin Hicks och Hanna Sjöström valdes in som styrelseledamöter.



Alteco genomför en riktad nyemission.



Alteco erhåller produktregistrering i Indien.



Alteco förnyar exklusivt distributörsavtal i Ryssland.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut


Utredning i Italien gällande underlåtenhet att förhindra korruption är nedlagd.



Alteco har beviljats maxbeloppet om 2 miljoner kronor i bidrag från Vinnovas
utlysning om "Innovationsprojekt i små och medelstora företag 2020".

Investeringar
Under räkenskapsåret har investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgått till ett
värde om 106 680. I materiella anläggningstillgångar har investeringar gjorts om 543 766.
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i Alteco. Det är därför av stor
vikt att beakta relevanta risker vid sidan av bolagets tillväxtmöjligheter. Samtliga riskfaktorer
kan av naturliga skäl inte bedömas utan att en samlad utvärdering av bolaget tillsammans
med en allmän omvärldsbedömning har gjorts.

Sida | 11

Coronaviruset
Utbrottet av coronaviruset i världen kan på sikt innebära risker för bolaget då bolagets
personal inte längre kan resa i världen och träffa både befintliga och nya kunder vilket kan
påverka försäljningen. Vidare har ett antal länder infört restriktioner som kan innebära att
våra återförsäljare inte kan resa och träffa befintliga och potentiella nya kunder vilket kan
innebära risk att försäljningen kan minska. Osäkerhet finns också avseende hur eventuella
restriktioner om varutransporter mellan länder som vi gör affärer med kan påverkas.
Samtidigt kan osäkerhet finnas avseende varuleveranser till produktionen i Sverige då
bolaget har leverantörer av viktiga komponenter som finns i bl a USA och Storbritannien.
Detta kan få till följd att bolaget kan få svårigheter att tillverka produkter till marknaden.

Marknadstillväxt
Alteco planerar att expandera under kommande året, dels genom att expandera i de länder
och regioner man redan har etablerat sig i, dels genom att etablera sig i nya länder och
regioner. En etablering i nya länder och regioner kan medföra problem och risker som är
svåra att förutse. Vidare kan etableringar försenas och därigenom medföra intäktsbortfall.
Myndighetstillstånd och registrering
För att kunna marknadsföra och sälja medicintekniska produkter måste tillstånd erhållas och
registrering ske hos berörd myndighet på respektive marknad. I det fall Alteco inte lyckas
erhålla nödvändiga tillstånd och registreringar från myndigheter kan bolaget komma att
påverkas negativt i form av reducerade eller uteblivna intäkter. De regler och tolkningar som
gäller i dagsläget kan komma att ändras framöver, vilket kan komma att påverka bolagets
möjligheter att uppfylla olika myndigheters krav. Tillstånd och registreringar kan dras tillbaka
efter att Alteco eller dess samarbetspartners har erhållit dessa.
Kliniska studier
Medicintekniska branschen i allmänhet och kliniska studier i synnerhet är förknippade med
stor osäkerhet och risker avseende förseningar och resultat i studierna. Utfall från
prekliniska studier överensstämmer inte alltid med de resultat som uppnås vid kliniska
studier. Resultat från tidiga kliniska studier överensstämmer inte heller alltid med resultat i
mer omfattande studier. Det kan inte garanteras att Altecos planerade kliniska studier
kommer att indikera tillräcklig säkerhet och effekt för att bolaget ska kunna erhålla
nödvändiga myndighets tillstånd eller marknadsacceptans för att möjliggöra försäljning av
produkter.
Finansieringsbehov och kapital
Det kliniska arbetet och marknadssatsningarna innebär ökade kostnader för Alteco. En
försening av kliniska studier eller marknadsgenombrott på nya marknader kan innebära
resultatförsämringar för bolaget. Det är inte säkert att Alteco i tid kan anskaffa kapital i
tillräcklig omfattning. Detta kan medföra att Alteco tvingas bedriva verksamheten i lägre takt
än önskat vilket kan leda till försenade eller uteblivna intäkter.
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Konkurrenter
Forskning och utveckling kring bättre behandlingsalternativ för sepsis pågår kontinuerligt
och en del av aktörerna är multinationella företag med stora ekonomiska resurser. En
omfattande satsning och produktutveckling från någon aktör kan medföra risker i form av
försämrad försäljning för Alteco. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget
arbetar med närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom bolagets
verksamhetsområde.
Politisk risk
Alteco är verksamt i och genom ett stort antal olika länder. Risker kan uppstå genom
förändringar av lagar, skatter, tullar, växelkurser och andra villkor för utländska bolag.
Bolaget påverkas även av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i dessa länder.
Alteco kan också komma att påverkas negativt av eventuella inrikespolitiska beslut.
Kunder
I dagsläget står ett fåtal kunder för en stor andel av bolagets totala rörelseintäkter. En förlust
av en större kund skulle således på kort sikt kunna påverka bolagets omsättning negativt.
Patent och andra immateriella rättigheter
Patent, vilka utgör en del av Altecos tillgångar, har en begränsad livslängd. Bolaget kan inte
garantera att framtida patentansökningar kommer att godkännas och inte heller garantera
att befintlig och/eller framtida patentportfölj och övriga immateriella rättigheter som innehas
av bolaget kommer att utgöra ett fullgott kommersiellt skydd. Om bolaget tvingas försvara
sina patenträttigheter mot en konkurrent kan detta medföra betydande kostnader, vilket kan
komma att påverka bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. Vidare
är det alltid en risk i denna typ av verksamhet att Alteco kan komma att göra eller påstås
göra intrång i patent innehavda av tredje part. Andra aktörers patent kan även komma att
begränsa möjligheterna för en eller flera av bolagets framtida samarbetspartners att fritt
använda berörd produkt eller produktionsmetod.
Förslag till disposition av vinstmedel
Till årsstämman står följande medel:
Balanserade medel
Överkursfond
Årets resultat
Summa

-67 579 386
75 655 715
-7 029 146
1 047 183

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras enligt följande:
I ny räkning överförs

1 047 183

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning
med tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning
(SEK)

Not

2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

7 860 677
-2 317 208

5 733 034
-2 694 698

5 543 470

3 038 336

-4 557 206
-4 809 243
-3 034 717
-12 401 167

-5 701 067
-4 963 442
-405 298
-11 069 806

-6 857 697

-8 031 470

-171 449

-18 461

Resultat efter finansiella poster

-7 029 146

-8 049 931

Årets resultat

-7 029 146

-8 049 931

-0,14

-0,16

Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader

Rörelseresultat

1,2,4

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande
resultatposter

Resultat per aktie

5

Årets resultat dividerat med 50 037 618 aktier per 2020-12-31.
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Balansräkning
(SEK)

Not

2020-12-31

2019-12-31
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TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella
anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för
utvecklingsarbete
Patent och varumärken

6
7

81 039
471 690
552 729

919 494
529 334
1 448 828

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner, inventarier och verktyg

8

1 004 175
1 004 175

606 285
606 285

1 556 904

2 055 113

849 866
346 800
608 600
1 805 266

695 925
0
23 000
718 925

2 472 371
180 791

1 323 327
175 094

105 432
2 758 594

174 676
1 673 097

7 545 545

2 514 080

Summa omsättningstillgångar

12 109 404

4 906 102

SUMMA TILLGÅNGAR

13 666 308

6 961 215

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och förnödenheter
Produkter i arbete
Färdiga produkter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
Kassa och bank
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Balansräkning

(SEK)

Not

2020-12-31

2019-12-31
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EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Reservfond
Fond för utvecklingsutgifter

9

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst och förlust
Periodens resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Lån från huvudägare
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3

7 505 643
1 072 500
8 578 143

9 237 524
3 288 137
770 250
13 295 911

75 655 715
-67 579 386
-7 029 146
1 047 183

66 371 715
-66 089 723
-8 049 931
-7 767 939

9 625 326

5 527 972

379 467
12 568
2 000 000
196 465
1 452 481

238 176
3 226
0
249 827
942 014

4 040 981

1 433 243

13 666 308

6 961 215
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Kassaflödesanalys
(SEK)

Not

2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31
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Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Erlagd ränta och liknande poster
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

- 6 857 697
1 015 659
-38 358

-8 031 470
320 093
-1 059

-5 880 395

-7 712 436

-1 086 341
-1 149 044
76 115
141 291
453 785

563 110
2 152 492
-30 393
-820 925
-141 207

-7 444 589

-5 989 360

7

-106 680

-770 250

8

-543 766

-315 976

-650 446

-1 086 226

2 000 000
11 126 500
13 126 500

0
631 800
631 800

Förändring av likvida medel

5 031 465

-6 443 786

Likvida medel vid årets början

2 514 080

8 957 866

Likvida medel vid årets slut

7 545 545

2 514 080

10

Kassaflöde från förändringar i
rörelsekapital
Förändring av varulager (minskning +/ökning -)
Förändring av kundfordringar (minskning +/ ökning -)
Förändring av fordringar (minskning +/ökning -)
Förändring av leverantörsskulder (minskning -/ökning +)
Förändring av kortfristiga skulder (minskning -/ökning +)
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av maskiner, inventarier och
verktyg
Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Lån från huvudägare
Nyemission
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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Tilläggsupplysningar
Allmänna upplysningar
Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning.
Årsredovisningen har
koncernredovisning.

upprättats

i

enlighet

med

BFNAR

2012:1

Årsredovisning

och

Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Leasing
Operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Inkomstskatter
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i
resultaträkningen, förutom i de fall den avser poster som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall
redovisas även skatten i eget kapital. Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden på alla
väsentliga temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det bokförda värdet på en tillgång eller
skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet.
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har beslutats eller aviserats per
balansdagen.
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga
överskott kommer att finnas mot vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas.
Bolagets underskottsavdrag har ej tagits upp till något värde i balansräkningen då det är svårt att
bedöma när underskottsavdrag kan komma att nyttjas.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad
värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas
nyttjandeperiod.
Immateriella anläggningstillgångar
Aktivering av utvecklingskostnader sker i enlighet med 4 kap. 2§ Årsredovisningslagen.
Aktiveringsmodellen ska därför tillämpas. Det innebär att utgifter som uppkommit under
utvecklingsfasen skall redovisas som tillgång när samtliga förutsättningar som anges i BFNAR 2012:1
är uppfyllda.
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad
värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas
nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden för balanserade utvecklingsutgifter för forskningsarbeten
respektive patent och varumärken har bedömts uppgå till 10 år respektive 15 år då bolaget bedöms ha
ekonomisk nytta av dessa utgifter under minst denna period.
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Varulager m.m.
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad
försäljningskostnad. I anskaffningsvärdet för egentillverkade varutillgångar har direkta och indirekta
tillverkningsomkostnader ökat anskaffningsvärdet.
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Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när företaget blir part i det finansiella
instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när den
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången upphör eller regleras, eller när de risker och fördelar
förknippade med tillgången överförs till annan part. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen
när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller upphör.
Kundfordringar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för befarade förluster. Leverantörsskulder
och andra icke-räntebärande skulder värderas till nominella belopp.
Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader.

Intäktsredovisning
Varuförsäljning
Inkomsten från företagets försäljning av varor redovisas som intäkt när följande villkor är uppfyllda; de
väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen,
företaget behåller inte något engagemang i den löpande förvaltningen och utövar inte någon reell
kontroll över de varor som sålts, inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de
ekonomiska fördelar som företaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla företaget och de utgifter
som uppkommit eller förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid justering skett för transaktioner
som inte medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och
banktillgodohavanden, kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och
som är utsatt för en obetydligrisk för värdefluktuation.

Upplysningar till enskilda poster
Not 1

Leasing
Framtida minimileaseavgifter som ska
erläggas avseende icke uppsägningsbara
leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett men
inom fem år
Förfallet till betalning senare än fem år
Årets leasingavgifter uppgår till

2020

2019

456 000

444 000

912 000

0

0

0

444 000

444 000

456 000

444 000

I bolagets redovisning utgörs den operationella leasingen av hyra lokaler. Avtalet om hyra av
lokalen löper på tre år med möjlighet för bolaget att förlänga detta med tre år i taget. Nuvarande
avtal gäller t o m 2023-12-31.
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Not 2

Personal

2020

2019

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade
till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit

6

6

varav kvinnor

2

2

Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har uppgått till:
Styrelsearvode

Grundlön

130 000

-

-

Olof Stocksén,
styrelseledamot*

65 000

-

Mats Wahlström,
styrelseledamot

65 000

Charlotte Althin Hicks,
styrelseledamot
Hanna Sjöström,
styrelseledamot

2020

Anders Althin,
styrelseleordförande

Fredrik Jonsson, VD
Summa styrelse och VD
Övriga anställda
Summa

2019
Anders Althin,
styrelseleordförande*

Rörlig Pensionsersättning
kostnad

Sociala
avgifter

Summa

-

21 268

151 268

-

-

10 634

75 634

-

-

-

20 423

85 423

10 400

-

-

-

3 268

13 668

10 400

-

-

-

3 268

13 668

-

960 000

200 000

115 200

392 420

1 667 620

280 800

960 000

200 000

115 200

451 280

2 007 280

-

3 145 247

-

309 683

858 352

4 313 282

280 800

4 105 247

200 000

424 883

1 309 632

6 320 562

Styrelsearvode

Grundlön

Rörlig Pensionsersättning
kostnad

Sociala
avgifter

Summa

162 500

-

-

-

26 585

189 085

Ugo Grondelli,
styrelseledamot

65 000

-

-

-

10 634

75 634

Olof Stocksén,
styrelseledamot*

97 500

-

-

-

15 951

113 451

Mats Wahlström,
styrelseledamot

65 000

-

-

-

20 423

85 423

Håkan Petersson, VD

-

856 800

-

96 480

292 613

1 245 893

Fredrik Jonsson, VD

-

80 000

-

-

25 136

105 136

390 000

936 800

-

96 480

391 342

1 814 622

-

2 970 272

-

267 300

982 587

4 220 159

390 000

3 907 072

-

363 780

1 373 929

6 034 781

Summa styrelse och VD
Övriga anställda
Summa

* i utbetalt styrelsearvode ingår intjänat ej tidigare utbetalt arvode
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Not 3

Skatt

Bolagets skattemässiga underskott uppgår till 94 472 763 kronor per 2020-12-31.

Not 4

Av- och nedskrivningar på materiella och
immateriella anläggningstillgångar
fördelade på funktion
Kostnad för sålda varor
Försäljningskostnader

Not 5

2019

194 718

154 963

24 152

5 371

Administrationskostnader

172 373

164 324

Forsknings- och utvecklingskostnader

757 412

12 838

1 148 655

337 496

2020

2019

-38 454

-1 059

-132 995

-17 402

-171 449

-18 461

Övriga räntekostnader och liknande
resultatposter
Räntor
Kursdifferens

Not 6

2020

Balanserade utgifter för forskningsarbeten

2020-12-31

2019-12-31

9 344 450

8 574 200

0

770 250

9 344 450

9 344 450

-4 353 971

-4 260 090

-100 306

-93 881

Utgående ackumulerade avskrivningar

-4 454 277

-4 353 971

Ingående nedskrivningar

-4 070 985

-4 070 985

-738 149

0

-4 809 134

-4 070 985

81 039

919 494

Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

Årets nedskrivningar
Utgående nedskrivningar
Utgående redovisat värde
Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 10 år.
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Not 7

Patent och varumärken
Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2020-12-31

2019-12-31

2 464 936

2 464 936

106 680

-

2 571 616

2 464 936

-1 935 602

-1 771 278

-164 324

-164 324

-2 099 926

-1 935 602

471 690

529 334

2020-12-31

2019-12-31

Ingående
anskaffningsvärde

765 576

449 600

Årets inköp

543 766

315 976

1 309 342

765 576

Ingående avskrivningar

-159 291

-80 000

Årets avskrivningar

-145 876

-79 291

-305 167

-159 291

1 004 175

606 285

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 15 år.
Not 8

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år.

Not 9

Not 10

Upplysningar om aktiekapital
Antal aktier

Kvotvärde
per aktie

Antal/värde vid årets ingång

46 187 618

0,20

Antal/värde vid årets utgång

50 037 618

0,15

2020

2019

1 148 654

337 496

-132 995

-17 403

1 015 659

320 093

Justering för poster som ej ingår i
kassaflödet
Av- och nedskrivningar
Orealiserade kursdifferenser
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ÖVRIGA NOTER

Not 11

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång



Utredning i Italien gällande underlåtenhet att förhindra korruption är nedlagd.



Alteco har beviljats maxbeloppet om 2 miljoner kronor i bidrag från Vinnovas utlysning om
"Innovationsprojekt i små och medelstora företag 2020".

Not 12

Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Avlämnande av årsredovisning
Lund, den 20 april 2021
Alteco Medical AB

Anders Althin –
styrelseordförande

Mats Wahlström –
styrelseledamot

Olof Stocksén –
styrelseledamot

Charlotte Althin Hicks –
styrelseledamot

Hanna Sjöström –
styrelseledamot

Fredrik Jonsson –
Verkställande direktör

Revisorspåteckning
Min revisionsberättelse har lämnats den

2021

Bertil Raue
Auktoriserad revisor
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