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God utveckling i kvartalet trots covid-19 

 
1 januari-30 september 

 Nettoomsättningen uppgick till 8,8 MSEK (9,5). 
 Resultat efter skatt uppgick till -6,2 MSEK (-8,2). 
 Resultat per aktie uppgick till -0,17 SEK (-0,41). 
 Likvida medel uppgick till 13,3 MSEK (13,5) vid 

periodens slut. 
 

Viktiga händelser under kvartalet 
 Bolaget genomförde en företrädesemission 

som tillförde bolaget cirka 14,4 MSEK i 
kapital före emissionskostnader. 

 Nytt avtal med Capio Urologi Solna och 
första behandlingarna utförda. 

 Information från Socialstyrelsens bekräftar 
markant ökning av CoreTherm-behandlingar 
under 2019. 
 

 

 
 
 

 
1 juli-30 september 

 Nettoomsättningen uppgick till 2,7 MSEK (3,1). 
 Resultat efter skatt uppgick till -1,5 MSEK (-2,0). 
 Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,07). 

 
 
 
Viktiga händelser efter periodens utgång 

 Produkten CoreFlow lanseras. 
 VD Hans Östlund meddelade bolagets styrelse att 

han önskar gå i pension under 2021.  
 Johan Wennerholm utsedd som tf. VD från och 

med 1 januari 2021. 
 
 
 
 

 
 

 
” Jag kan med glädje konstatera att försäljningen av CoreTherm behandlingskatetrar i 
september innebar en ny toppnotering” 
 
 

 
 
 
 
 

Hans Östlund 
VD, ProstaLund AB (publ) 

Nyckeltal    

(MSEK) 
Jan-Sep 

2020 
Jan-Sep 

2019 
Jan-Sep 

2018 
Nettoomsättning 8,8 9,5 9,7 
Bruttomarginal, % 71 67 

 
57 

Rörelseresultat  -6,2 -8,1 -9,5 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -6,2 -6,6 -10,8 
Genomsnittligt antal anställda 5 5 8 
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           VD ord          

Efter en tuff vår och sommar för vården ser läget nu ut att stabilisera sig något för ”våra” behandlande kliniker 
av godartad prostataförstoring. Trots detta har pandemin en fortsatt stor inverkan på vår försäljning, dock var 
september en riktig bra månad med rekordförsäljning. Pandemin har tvingat oss som företag att vara än mer 
flexibla och kunna prioritera om snabbt. Ett exempel på detta är vår nya produkt CoreFlow, där vi fokuserat våra 
resurser för att möjliggöra lansering i oktober.  

Månaderna juli och augusti var fortsatt svaga, till en del förklarat av pandemin, men jag gläds åt att vår 
septemberförsäljning av CoreTherm behandlingskatetrar innebar en ny toppnotering, till och med bättre än 
januari och februari i år. Den återhämtning vi sett under september gör att vi kan summera 589 st sålda 
behandlingskatetrar hittills i år. Trots återhämtningen nådde vi inte upp till förra årets tredje kvartal, men vi är 
på god väg att nå vår uppdaterade målsättning från i våras om totalt 700 st CoreTherm-behandlingar under 2020. 
Under kvartalet har 75% av våra befintliga CoreTherm-användare i Norden har lagt beställningar på 
behandlingskatetrar, däribland samtliga danska kunder. Vi vet att ytterligare några kliniker åter har startat upp 
sin CoreTherm-verksamhet vilket indikerar en vändning och vi är försiktigt positiva. Capio Urologi Solna blev ny 
kund i kvartalet och vi har supporterat dem vid deras första CoreTherm-behandlingar. 

  

Socialstyrelsens publicerade information visade att antalet CoreTherm-behandlingar ökat med 55 % under 2019 
jämfört med 2018, vilket är i linje med vår tidigare rapporterade försäljningsutveckling. Värmebehandling med 
CoreTherm stod under förra året för 12 % av alla botande behandlingar av godartad prostataförstoring. 
Socialstyrelsens data visar samtidigt att potentialen, enbart i Sverige, är stor och att det föreligger stora regionala 
skillnader i svensk BPH-vård. Skillnader i behandlingen av förstorad prostata beror till stor del på om och hur 
CoreTherm erbjuds patienterna. Skulle män i övriga regioner i Sverige erbjudas lika bra BPH-vård som de i Region 
Kalmar, skulle fler än 7 000 CoreTherm behandlingar utföras årligen och totalt sett skulle ca 15 000 stycken män 
få botande behandling. 

Vi har sedan slutet av augusti och september sett att antalet besökare på vår hemsida ökat markant. Det 
förefaller som att patienter åter är intresserade av att söka information om vår behandlingsmetod.  

Vi genomförde den sjunde TUMT-kursen i samarbete med urologiavdelningen vid sjukhuset i Kalmar i september. 
Det visar att det finns ett stort intresse från urologisk personal som vill lära sig mer om vår metod och hur den 
kan hjälpa patienter. 
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CoreFlow® - Soft Stent, är namnet på vår nya produkt som vi under kvartalet har förberett för lansering och 
lanserades den första veckan i oktober.  Produkten har mottagits väl av professionen och vi fick första ordern 
innan lanseringen. Fortsättningen blir spännande och potentialen är mycket stor.  

Försäljningstappet p.g.a. Coronapandemin under Q2 och Q3 har medfört en avvaktande och försiktig hållning till 
alla kostnader. Detta gäller också utvecklingen vår nya CoreTherm® -plattform som tillfälligt fortgår med 
reducerad fart och därmed mindre kostnader. 
 
Jag är mycket tacksam för förtroendet aktieägarna gav oss i och med den kraftigt övertecknade 
företrädesemissionen och som nu ger oss möjlighet att fortsätta med vår strategi och kapitalisera på den 
potential som finns för CoreTherm®.  
 
I början av oktober meddelade jag styrelsen att jag önskar gå i pension under 2021. Därmed har styrelsen inlett 
processen med att finna min efterträdare. I väntan på att ny VD utses kommer ProstaLunds CFO, Johan 
Wennerholm att ta rollen som tillförordnad VD. Jag har haft förmånen att jobba med Johan under ett par år och 
han har mitt största förtroende. Jag lämnar i ett läge där ProstaLund står starkare än på många år. Vi är 
välfinansierade, har en god kontinuitet i ledarskapet och en strategi på plats för att förverkliga det vi vill. Jag är 
stolt över den resa som jag och bolaget har gjort och lämnar över ledarskapet i trygg förvissning om att 
ProstaLund kommer att fortsätta sin positiva utveckling. 
 

 

 
 
Hans Östlund, 
VD, ProstaLund AB (publ) 
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Finansiell information
Bolagsuppgifter 
ProstaLund AB (publ), organisationsnummer 556745-
3245, är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i 
Lund som är moderbolag i ProstaLund-koncernen. 
Adressen till huvudkontoret är Mobilvägen 10, 223 62 
Lund. Helägda dotterbolag är Nordisk Medicin & Teknik 
AB, Coretherm Medical Inc (USA) och Lund Instruments 
AB (vilande). 
 

Aktien 
ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth 
Market. Bolaget handlas under kortnamnet PLUN och 
ISIN-koden SE0002372318. Certified Adviser är Västra 
Hamnen Corporate Finance AB.  
 
Antal aktier vid periodens utgång var 42 156 813 st. och 
kvotvärdet var 1,00 SEK per aktie. Samtliga aktier är av 
samma slag och har samma rösträtt.  
 

Rapportens omfattning 
Denna delårsrapport omfattar perioden från och med 
den 1 januari 2020 till och med den 30 september 2020. 
De jämförande uppgifterna i delårsrapporten avser 
motsvarande period under 2019, om inte annat anges. 
Samtliga uppgifter i rapporten avser ProstaLund-
koncernen, om det inte uttryckligen anges att 
uppgifterna avser moderbolaget ProstaLund AB (publ). 
 

Omsättning och resultat 
Nettoomsättningen uppgick till 8 790 (9 496) KSEK, vilket 
var en minskning med 7,3 % jämfört med föregående år. 
Förändringen beror på minskad försäljningen p.g.a. 
covid-19. Den något högre bruttomarginalen under 
perioden beror dels på prishöjning dels valutaeffekter. 
Rörelseresultatet uppgick till -6 188 (-8 057) KSEK. 
Resultatförbättringen beror till största del på 
kostnadsneddragningar i dotterbolagen.  Resultat efter 
skatt uppgick till -6 235 (-8 184) KSEK.  
 

Omsättning och resultat – tredje kvartalet 
Nettoomsättningen uppgick till 2 676 (3 091) KSEK, vilket 
var en minskning med 13,4 %. Rörelseresultatet uppgick 
till – 1 486 (-2 002) KSEK. Resultat efter skatt uppgick till 
– 1 502 (-2 030) KSEK.  

Investeringar 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick 
till 0 (0) KSEK. Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar uppgick till 3 146 (1 055) KSEK. 
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick 
till 0 (0) KSEK. 
 

Investeringar - tredje kvartalet 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick 
till 0 (0) KSEK. Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar uppgick till 628 (403) KSEK. 
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick 
till 0 (0) KSEK. 
 

Finansiell ställning och finansiering 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
– 6 250 (- 6 599) KSEK. Likvida medel uppgick vid 
periodens utgång till 13 295 (13 548) KSEK. Eget kapital 
uppgick till 28 532 (24 679) KSEK och soliditeten uppgick 
till 86 (85) procent.  
 
En företrädesemission genomfördes under juli månad 
och tillförde bolaget ca 13,0 MSEK i nytt kapital efter 
emissionskostnaderna betalts.  
 

Finansiell ställning och finansiering – tredje 
kvartalet 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
-2 066 (-5 392) KSEK. Likvida medel uppgick vid 
periodens utgång till 13 295 (13 548) KSEK. 
 
En företrädesemission genomfördes under juli månad 
och tillförde bolaget ca 13,0 MSEK i nytt kapital efter 
emissionskostnaderna betalts. 

 

Organisation 
Vid utgången av perioden hade bolaget 7 (5) anställda, 
varav 3 (2) kvinnor och 4 (3) män. Genomsnittligt antal 
anställda under perioden var 5. Antal konsulter är ca 4 
st. 
 
 
 



Delårsrapport januari-september 2020 
 
 

5 

Forskning och utveckling 
Utvecklingsarbete drivs i egen regi i samarbete med 
externa kliniker och teknikkonsulter. Utvecklingsarbetet 
är inriktat på nyutveckling och vidareförädling av 
nuvarande produktportfölj.  
 

Försäkringar 
ProstaLund har sedvanlig företagsförsäkring som även 
innefattar ett produktansvarsskydd. Försäkringsskyddet 
är föremål för löpande översyn. Styrelsen bedömer att 
företagsförsäkringen är anpassad till verksamhetens 
nuvarande omfattning. 
 

Tvister 
ProstaLund är inte part i någon rättslig tvist eller 
skiljeförfarande. Styrelsen känner inte heller till några 
omständigheter som skulle kunna leda till att något 
sådant rättsligt förfarande eller skiljeförfarande skulle 
kunna uppkomma. 
 

Riskfaktorer 
ProstaLunds verksamhet påverkas av ett antal risker 
vars effekter skulle kunna ha en negativ inverkan på 
dess framtid, resultat eller finansiella ställning. I senaste 
årsredovisningen, som finns tillgänglig på bolagets 
hemsida www.prostalund.se, finns en beskrivning av 
riskfaktorerna. Nedan listas, utan inbördes ordning, de 
riskfaktorer som bedöms vara av störst betydelse: 

- Beroende av finansiering 
- Beroende av nyckelpersoner 
- Regulatoriska godkännanden 
- Produktansvar 
- Valutarisk 
- Konkurrens 
- Tvister 
- Ändringar i lagstiftning 
 

Förutsättningar för fortsatt drift  
Den finansiella delårsinformationen har upprättats 
utifrån förutsättningen om fortsatt drift. Bolaget har 
historiskt redovisat förluster. Vid upprättandet av 
delårsrapporten har ledningen baserat sina antaganden 
på existerande likvida medel, försäljning och eventuell 
möjlighet till annan finansiering. 
 
Vid uppskattning av framtida utgifter har ledningen 
beaktat att vissa utgifter är under ledningens kontroll 
och kan därmed elimineras eller skjutas på framtiden. 
Ledningen är medveten om att det föreligger 

osäkerheter i uppskattningen av de framtida 
kassaflödena samt osäkerhet i finansiering av 
verksamheten.  

 
Om koncernen av något skäl inte kan fortsätta att driva 
verksamheten, kan det påverka koncernens möjlighet 
att realisera tillgångarnas redovisade värden, speciellt 
relaterat till balanserade utgifter för 
utvecklingsarbeten, samt att betala skulder i normal 
takt och till de belopp som finns upptagna i koncernens 
delårsrapport. 
 

Värdering av immateriella tillgångar 
De redovisade balanserade utgifterna för 
utvecklingsarbeten är föremål för ledningens 
nedskrivningsprövning. Det mest kritiska antagandet, 
som utvärderas av ledningen, avser huruvida den 
immateriella tillgången förväntas generera framtida 
ekonomiska fördelar, som åtminstone motsvarar den 
immateriella tillgångens redovisade värde. Ledningens 
bedömning är att de förväntade framtida kassaflödena 
är tillräckliga för att motivera den immateriella 
tillgångens redovisade värde, varför någon nedskrivning 
inte har gjorts. Värderingen är dock baserad på och 
beroende av förutsättningarna för fortsatt drift. 
 

Ersättningspolicy 
Vägledande är att ProstaLund ska erbjuda sin ledning 
och nyckelpersoner konkurrenskraftig ersättning 
baserad på marknadsläget, företagets prestation och 
individuell prestation. Ersättningens utformning ska 
försäkra att ledningen och nyckelpersoner och 
aktieägarna har gemensamma mål. 
 

Årsredovisning 
Årsredovisning för 2019 publicerades den 8 april 2020 
Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida 
www.prostalund.se.  
 

Valberedningen 
I enlighet med beslut vid årsstämman är styrelsens 
ordförande sammankallande och skall kontakta de tre 
röstmässigt största registrerade ägarna per 30 
september varje år och be dem utse en ledamot vardera 
till valberedningen. Valberedningen förbereder förslag 
till årsstämman avseende bl.a. styrelsens ledamöter, 
revisorer, ersättningar m.m. 
 

http://www.prostalund.se/
http://www.prostalund.se/
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Årsstämma 2020 
Årsstämman för 2019 hölls den 7 maj 2020 i Lund. 

Framtida rapportdatum 
- 2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020 
- 2021-05-11 Delårsrapport Jan-Mar 2021 
 
Redovisningsprinciper 
Denna rapport har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens  
 
 

 
allmänna råd. Redovisningsprinciper och 
beräkningsmetoder som tillämpats överensstämmer 
med de redovisningsprinciper som användes vid 
upprättandet av den senaste årsredovisningen. 
 
Revisorsgranskning 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av 
bolagets revisorer. 
 

 
 

ProstaLund AB (publ) 
Lund 23 oktober 2020 

 

 

 

Styrelsen 
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FRÅGOR KRING RAPPORTEN BESVARAS AV  

Hans Östlund, VD, ProstaLund AB  

Tel: 070-624 07 40 | E-post: hans.ostlund@prostalund.com 

 

OFFENTLIGGÖRANDE 

Denna information är sådan information som ProstaLund AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 08:30 CET. 

 

ADRESS 

ProstaLund AB 

Mobilvägen 10 

SE-223 62 Lund 

 

ProstaLund är listat på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget handlas under  

kortnamnet PLUN och ISIN-koden SE0002372318. 

 

Certified Advisor är Västra Hamnen Corporate Finance AB. 
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Resultaträkning i sammandrag – koncern 
 

 
 
Kvartalsvis resultatutveckling 
 

 
 
 
 

Alla belopp i KSEK Jul-Sep 2020 Jul-Sep 2019 Jan-Sep 2020 Jan-Sep 2019 Jan-Dec 2019
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2 676 3 091 8 790 9 496 12 886
Kostnad för sålda varor -506 -981 -2 579 -3 178 -3 891

Bruttovinst 2 170 2 110 6 211 6 318 8 995

Försäljningskostnader -1 115 -1 635 -6 466 -6 012 -9 572
Administrationskostnader -1 455 -1 815 -3 614 -6 300 -7 429
Forsknings- och utvecklingskostnader -1 248 -769 -2 831 -2 369 -2 834
Övriga rörelseintäkter 182 116 585 355 451
Övriga rörelsekostnader -20 -9 -73 -49 -49
Rörelseresultat -1 486 -2 002 -6 188 -8 057 -10 438

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter - - - - -
Räntekostnader och liknande resultatposter -16 -28 -47 -127 -145
Resultat efter finansiella poster -1 502 -2 030 -6 235 -8 184 -10 583
Skattekostnad - - - - -
Periodens resultat -1 502 -2 030 -6 235 -8 184 -10 583

Varav hänförligt till aktieägare i moderbolaget -1 502 -2 030 -6 235 -8 184 -10 583

Data per aktie Jul-Sep 2020 Jul-Sep 2019 Jan-Sep 2020 Jan-Sep 2019 Jan-Dec 2019
Resultat per aktie, sek (före och efter utspädning) -0,04 -0,07 -0,17 -0,41 -0,46
Eget kapital per aktie, sek 0,68 0,88 0,41 0,88 0,62
Soliditet, % 86% 85% 86% 85% 75%
Antal utestående aktier 42 156 813 28 081 007 42 156 813 28 081 007 32 525 451
Genomsnittligt antal utestående aktier 42 156 813 28 081 007 35 735 905 20 050 968 23 169 589

Nyckeltalsdefinitioner

Resultat per aktie. Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt vägt 
antal aktier

Soliditet. Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Eget kapital per aktie. Eget kaptital i förhållande till antal aktier vid 
periodens slut.

Alla belopp i KSEK Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019

Nettoomsättning 2 676 1 551 4 563 3 390 3 091 2 825 3 580

Bruttoresultat 2 170 767 3 274 2 677 2 110 1 924 2 284
Bruttomarginal i % 81% 49% 72% 79% 68% 68% 64%
Omkostnader -3 818 -4 234 -4 859 -5 154 -4 219 -5 210 -5 252
Rörelseresultat -1 486 -3 110 -1 592 -2 381 -2 002 -3 210 -2 845
Periodens resultat -1 502 -3 125 -1 608 -2 399 -2 030 -3 286 -2 868
Kassaflöde 10 304 -6 722 -47 -3 788 -892 11 353 201
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Balansräkning i sammandrag – koncern 
 

 
 
Kassaflödesanalys i sammandrag – koncern 
 

 

Alla belopp i KSEK 2020-09-30 2019-09-30 2020-06-30 2019-12-31
Tillgångar
Immateriella tillgångar 11 667 7 520 11 039 8 596
Materiella tillgångar 6 55 15 43
Varulager 5 282 5 686 5 339 5 807
Kundfordringar 1 872 1 477 1 069 833
Övriga fordringar 970 724 1 346 1 202
Likvida medel 13 295 13 548 2 991 9 760
Summa tillgångar 33 092 29 010 21 799 26 241

Eget kapital och skulder
Eget kapital 28 532 24 679 17 487 22 232
Långfristiga skulder, räntebärande 300 500 333 400
Kortfristiga skulder, räntebärande 400 400 400 400
Leverantörsskulder 2 676 2 370 927 2 007
Övriga skulder 1 184 1 061 2 652 1 202
Summa eget kapital och skulder 33 092 29 010 21 799 26 241

Koncernens förändringar i eget kapital i sammandrag
Alla belopp i KSEK 2020-09-30 2019-06-30 2020-03-31 2019-12-31
Ingående balans 22 232 12 711 22 232 12 711
Nyemission 14 447 17 978 - 23 978
Kostnader för nyemission -1 416 -3 887 - -3 887
Periodens resultat -6 235 -8 184 -4 733 -10 583
Omräkningsdifferens -496 61 -12 13
Utgående balans 28 532 24 679 17 487 22 232

Alla belopp i KSEK Jul-Sep 2020 Jul-Sep 2019 Jan-Sep 2020 Jan-Sep 2019 Jan-Dec 2019
Resultat efter finansiella poster -1 502 -2 030 -6 235 -8 184 -10 583
Justeringar för icke kassaflödespåverkande poster -474 83 -383 232 242
Betald skatt - - - - -
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i 
rörelsekapital -1 976 -1 947 -6 618 -7 952 -10 341

Förändringar i rörelsekapital -90 -3 445 368 1 353 1 176
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 066 -5 392 -6 250 -6 599 -9 165

Aktivering av utvecklingsutgifter -628 -403 -3 146 -1 055 -2 174
Förvärv/Avyttring av materiella anläggningstillgångar 2 - 52 50
Förvärv/Avyttring av finansiella anläggningstillgångar - - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -628 -401 -3 146 -1 003 -2 124

Nyemission 14 447 6 445 14 447 23 979 23 978
Transaktionskostnader hänförliga till nyemission -1 416 -1 444 -1 416 -3 887 -3 887
Upptagande av lån - - -
Amortering av lån -33 -100 -100 -1 828 -1 928
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12 998 4 901 12 931 18 264 18 163

Summa periodens kassaflöde 10 304 -892 3 535 10 662 6 874

Likvida medel vid periodens ingång 2 991 14 440 9 760 2 886 2 886
Likvida medel vid periodens utgång 13 295 13 548 13 295 13 548 9 760
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Resultaträkning i sammandrag – moderbolaget 
 

 
 
 
Balansräkning i sammandrag – moderbolaget 
 

 
 
 

Alla belopp i KSEK Jul-Sep 2020 Jul-Sep 2019 Jan-Sep 2020 Jan-Sep 2019 Jan-Dec 2019
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2 616 2 989 8 361 9 241 12 534
Kostnad för sålda varor -475 -938 -2 356 -2 911 -3 573
Bruttovinst 2 141 2 051 6 005 6 330 8 961

Försäljningskostnader -1 106 -1 500 -6 277 -5 270 -9 912
Administrationskostnader -1 456 -1 789 -3 615 -6 300 -7 001
Forsknings- och utvecklingskostnader -1 248 -769 -2 831 -2 369 -2 834
Övriga rörelseintäkter 182 116 585 355 451
Övriga rörelsekostnader -18 -19 -71 -49 -35
Rörelseresultat -1 505 -1 910 -6 204 -7 303 -10 370

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter - - - - -
Räntekostnader och liknande resultatposter -15 -28 -46 -127 -145
Resultat efter finansiella poster -1 520 -1 938 -6 250 -7 430 -10 515
Skattekostnad - - - - -
Periodens resultat -1 520 -1 938 -6 250 -7 430 -10 515

Alla belopp i KSEK 2020-09-30 2019-09-30 2020-06-30 2019-12-31
Tillgångar
Immateriella tillgångar 11 667 7 520 11 039 8 596
Materiella tillgångar 6 55 15 43
Finansiella tillgångar 514 512 514 514
Lager 5 228 5 025 4 727 5 190
Kundfordringar 1 806 1 361 1 006 780
Fordringar hos koncernföretag 798 612 771 668
Övriga fordringar 941 714 1 346 1 197
Kassa och bank 13 109 13 478 2 748 9 671
Summa tillgångar 34 069 29 277 22 166 26 659

Eget kapital och skulder
Eget kapital 28 685 25 045 17 174 21 904
Långfristiga skulder, räntebärande 300 500 333 400
Kortfristiga skulder, räntebärande 400 400 400 400
Skulder till koncernföretag 858 50 858 858
Leverantörsskulder 2 673 2 318 858 1 944
Övriga skulder 1 153 964 2 543 1 153
Summa eget kapital och skulder 34 069 29 277 22 166 26 659
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