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Mot ljusare tider    ↗ 
 Finansiell utveckling 

  
Fjärde kvartalet – Oktober - december 2015 

• Nettoomsättning: 4 051 (2 088) TSEK 
• Resultatet efter finansiella poster: -2 090 (-1 769) TSEK 
• Resultatet per aktie*: -0,33 (-0,37) SEK 

* Periodens resultat dividerat med 6 420 962 aktier per 2015-12-31. 4 815 722 aktier per 
2014-12-31. Belopp inom parentes avser samma period föregående år.  

 
Helåret Januari – december 2015 

• Nettoomsättning: 13 613 (9 613) TSEK 
• Resultatet efter finansiella poster: -9 358 (-7 753) TSEK 
• Resultatet per aktie*: -1,46 (-1,61) SEK 

 
* Årets resultat dividerat med 6 420 962 aktier per 2015-12-31. 4 815 722 aktier per 2014-
12-31. Belopp inom parentes avser samma period föregående år.  

 
Viktiga händelser 

  
UNDER PERIODEN 
• Årsstämma hölls 11 maj 2015. Kommunikén från årsstämman publicerades den 13 

maj 2015. Vid årsstämman invaldes Sören Johansson som ny ledamot i styrelsen. 
• Företrädesemission gjordes under juni 2015 som tillförde bolaget 22.5 MSEK före 

emissionskostnader om ca 1,5 MSEK. Emissionen övertecknades med 48%. 
• I samband med nyemissionen sålde Bo Håkanssons dödsbo samtliga 887 428 aktier till 

olika investerare. Management köpte 100,000 av dessa aktier. 
• Förstärkt försäljningsorganisation i USA 
• Bolaget flyttar till nya ändamålsenliga lokaler på Mobile Heights vid norra infarten till 

Lund. 
• CFDA i Kina meddelar att vi kallas till Expert Panel Meeting i samband med vår ansökan 

om godkännande i Kina. Mötet är planerat till 25 februari 2016 
• Flera kliniska studier pågår i samarbete med akademiska institutioner 
• Patentansökan kring utökade funktioner hos CoreTherm har inlämnats till Patent- 

och Registreringsverket  
• Informationsvideo om CoreTherm lanseras under hösten  
 
 

EFTER PERIODENS SLUT 
• Försäljningsorganisation i USA och Sverige förstärks med fler säljare  
• Road show i USA riktat till befintliga och nya kunder, se även nyhetsbrev 
• Deltagande på finska urologmötet i februari 2016 
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VD’s kommentar 

 
Det var ett spännande år med många nya kunder som fick upp ögonen för oss. Så här i 
backspegeln stärks vi mer och mer i uppfattningen att vi sitter på en produkt och 
behandlingsmetod - CoreTherm - som är helt unik och som har potential att transformera 
vården av godartad prostataförstoring.  
 
Sjukvården är som vi alla vet inte känd för att vara snabb på att genomföra förändringar, 
men när vi nu kraftfullt förstärker vår marknadsföring och säljkraft känner vi medvind. 
Under året har vi fortsatt fokusera på försäljningsexpansion i Skandinavien och USA. Flera 
nya säljare har rekryterats på båda sidor av Atlanten. För att möjliggöra denna satsning 
genomförde vi under juli månad en nyemission som förstärkte kassan med 21 miljoner kr.  
 
Evidensbaserad 
CoreTherm är evidensbaserad. Det har fastslagits av bl.a. 
SBU som är den myndighet i Sverige som utvärderar nya 
medicinska metoder. Bevisen är otvetydiga: massor av 
kliniska studier är gjorda. I jämförelse med traditionell 
kirurgi som kräver anestesiolog och inläggning på sjukhus, 
tar en CoreTherm-behandling tio minuter att genomföra, 
görs på mottagningrummet och patienten går hem direkt 
efteråt. Behandlingen kostar hälften för sjukvården jämfört 
med operation. Studie efter studie har visat att CoreTherm 
är snabb, säker, effektiv, kostnadseffektiv och enkel att 
utföra. En stor FDA-kontrollerad randomiserad 
multicenterstudie som jämförde CoreTherm med 
operation och där tio sjukhus deltog, bl.a. prestigefyllda 
Mayo Clinic i Scottsdale USA, Herlev i Danmark, 
Akademiska sjukhuset i Uppsala m.fl. visade entydigt att 
CoreTherm är lika bra som operation men med 3.5 gånger 
lägre risk för biverkningar1. Bevisen är också entydiga om 
utsatta grupper: patienter som är för svaga och sköra för 
att kunna opereras kirurgiskt kan med fördel behandlas 
med CoreTherm. Åtta av tio patienter som bär kronisk 
urinvägskateter blir av med sin kateter som de annars varit 
hänvisade till att bära livet ut. Nordens största urologklinik, 
Herlevs sjukhus utanför Köpenhamn, har tagit fasta på 
detta och erbjuder nu rutinmässigt CoreTherm till 
patienter med permanent kateter, i syfte att göra dessa 
män kateterfria. Detta är medicinskt korrekt, livskvalite- 
förbättrande för patienten och en enorm 
kostnadsbesparing för vården. Det är inte dåligt. Vad skulle 
du själv välja? 
 
Vår uppgift är att låta världen veta detta. Kvalitet! Svensk 
medtech! 
 
Se gärna filmen på vår hemsida om Gunnar Hagberg, en av Sveriges mest kända urologer 
som själv valde att bli behandlad med CoreTherm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
            

                                                           
1 Mattiasson et al.: Five-Year Follow-up of Feedback Microwave Thermotherapy versus TURP for Clinical BPH: A Prospective 
randomized Multicenter Study. UROLOGY 69: 91-97, 2007. 

10 minuter 
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Försäljningen under året 
Under 2015 ökade vi vår försäljning i USA med 65 % jämfört med året innan. Det är 
okey men vi är inte nöjda. Vi kan göra mycket mer på världens största marknad för med-
tech. Det är framförallt vår satsning på storstadsregioner i USA som gett resultat. 
Försäljningen av CoreTherm på hemmamarknaden nådde inte riktigt upp till 
förväntningarna utan låg på samma nivå som året innan: något svagare under våren 
men återhämtade sig starkt mot slutet. Vi tolkar det som ett tillfälligt hack i kurvan 
under en enstaka månad på vårkanten och vi upplever att den underliggande trenden 
är mycket positiv. Fler sjukhus här hemma använder CoreTherm än för ett år sedan. En 
drivkraft bakom det ökande intresset från sjukvårdens sida är insikten om att 
traditionell operation inte längre är svaret på de allt längre vårdköerna. CoreTherm 
passar bra in i vårdapparaten som en snabb, säker och effektiv behandlingsmetod som 
kan göras direkt på mottagningen. Inte minst patienterna börjar efterfråga CoreTherm 
istället för att bli opererade. Vi får dagligen samtal från patienter som vill få hjälp att 
kontakta urologkliniker som använder CoreTherm.  
 
Framåt 
Blickar vi framåt ser vi Kina som en högintressant marknad för CoreTherm. Arbetet med 
CFDA-godkännande i Kina pågår sedan ett par år. Godkännandeprocesser tar alltid lång 
tid men vi räknar med att vi börjar närma oss slutet. I dagsläget är det myndigheten 
som har hela ärendet: vi har svarat på alla de frågor som ställts och inväntar nu nästa 
steg som är en ”hearing” med CFDA inom kort.  
 
Forskningsprojekt kring CoreTherms effekt på prostatacancer fortsätter. Just nu pågår 
en studie med att undersöka prostatacancer-incidensen efter operation för att kunna 
jämföra traditionell kirurgi med vår tidigare studie om CoreTherm. En annan studie för 
att undersöka vilka immunologiska reaktioner som stimuleras efter CoreTherm-
behandling beräknas starta under året.    

 
 

Magnus Bolmsjö  
VD och styrelseledamot i ProstaLund AB (publ)  

 
 
 

 
Kontakt 

 
För ytterligare information kontakta: 
Magnus Bolmsjö, VD, +46 (0) 709 31 27 31, magnus.bolmsjo@prostalund.com 

 
Om ProstaLund 

 
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som 
utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad 
prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en 
individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är 
noterat på AktieTorget och har knappt 1 500 aktieägare. Fokus för 2016 ligger på ytterligare 
ökade försäljningsinsatser och fortsatta studier avseende CoreTherms effekt på 
prostatacancer. 

mailto:magnus.bolmsjo@prostalund.com
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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 Mobilavägen 10, 223 62 
Lund. Helägda dotterbolag är Lund Instruments AB 
(vilande), Coretherm Medical Inc (USA) och sedan den 
1/10 2014 även bolaget Nordisk Medicin & Teknik AB. 

 

Aktien 
Bolagets aktie är föremål för handel på aktiemarknaden 
sedan oktober 2013 efter notering på AktieTorget. Antal 
aktier vid periodens utgång var 6 420 962 stycken och 
kvotvärdet var 1,00 SEK per aktie. Samtliga aktier är av 
samma slag och har samma rösträtt. 

 

Rapportens omfattning 
Denna bokslutskommuniké omfattar perioden från och 
med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 
2015. De jämförande uppgifterna i delårsrapporten 
avser motsvarande period under 2014, 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 13 613 (9 613) TSEK, 
vilket var en ökning om 41 % jämfört med föregående 
år. Rörelseresultatet  uppgick  till  -9 550  (-7 748)    TSEK. 
Resultat efter skatt uppgick till -9 373 (-7 786) TSEK. 

 
 

Omsättning och resultat – fjärde kvartalet 
Nettoomsättningen uppgick till 4 051 (2 915) TSEK, vilket 
var en ökning om 39 % jämfört med föregående år. 
Rörelseresultatet  uppgick  till  -2 064  (-1  766)    TSEK. 
Resultat efter skatt uppgick till -2 090 (-1 800) TSEK. 

 
 

Investeringar 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick 
till 376 (0) TSEK. Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar uppgick 589 (535) TSEK. 
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick 
till 0 (0) TSEK. 

Investeringar – fjärde kvartalet 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick 
till 217 (0) TSEK. Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar uppgick till 352 (197) TSEK. 
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick 
till 0 (0) TSEK. 

 

Finansiell ställning och finansiering 
Kassaflödet från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital uppgick till -9 039 (-7 999) 
TSEK. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till    
16 110  (5 966)  TSEK.  Eget  kapital  uppgick  23 193 
(11 886) TSEK och soliditeten uppgick till 86 (75) %. 

 
Finansiell ställning och finansiering – fjärde 
kvartalet 
Kassaflödet från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital uppgick till -1 821 (-1 890) 
TSEK. 

 
Organisation 
Koncernen hade vid utgången av perioden 7 anställda 
varav 4 män och 3 kvinnor. Genomsnittligt antal 
anställda under perioden var 6. 

 

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

Kostnad för sålda varor 
Under kvartal tre har förändring av redovisningen gjorts 
genom att bla lönekostnader som är direkt hänförliga till 
kostnaden för sålda varor redovisas i denna post. 

 

Utsikter för 2016 
Fokus för 2016 ligger på ökad försäljningstillväxt här 
hemma, USA samt tillkommande marknader. Vi arbetar 
vidare för att erhålla godkännande I Kina så snart som 
möjligt och inväntar svar från deras regulatoriska 
myndighet CFDA. 
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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 något rättsligt förfarande eller 
skiljeförfarande som har betydande effekter på bolagets 
finansiella ställning eller lönsamhet. Styrelsen känner 
inte heller till några omständigheter som skulle kunna 
leda till att något sådant rättsligt förfarande eller 
skiljeförfarande skulle kunna uppkomma. 

 
 

Finansiella instrument och riskhantering 
Den främsta finansiella risk som föreligger i koncernen 
är valutarisk. En väsentlig del av koncernens försäljning 
sker i utländsk valuta. Därmed är koncernen exponerad 
för valutafluktuationer. Någon valutasäkring sker inte 
regelmässigt eftersom ProstaLund bedömer att riskerna 
inte är väsentliga. 

 

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 
- Konkurrens 

 

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. 

 
 
 

 

Transaktioner med närstående 
Nedan följer en förteckning av de transaktioner som 
under perioden har skett mellan koncernen och 
närstående. Samtliga transaktioner har skett på 
marknadsmässiga grunder och villkor: 

- Magnus  Bolmsjö,  styrelseledamot,  genom   Lund 
Science AB, 1 450 TSEK avseende företagsledning, 
forskning och utveckling samt ersättning för 
resekostnader  

- Sonny Schelin, genom Schelin Medicin AB , 388 TSEK 
avseende klinisk och medicinsk rådgivning samt 
ersättning för resekostnader 

- Sören Johansson, genom Venture Tehcnology 
Sören Johansson, 116 tkr avseende ersättning för 
konsultuppdrag samt resekostnader 

- ProstaLund AB (publ) har fakturerat Lund Science 
AB samt Hemma på Österlen AB, bolag ägda av 
Magnus Bolmsjö, för hyror 114 tkr avseende del av 
lokal vilken ProstaLund har förstahandskontrakt 

- ProstaLund AB (publ) har fakturerat Schelin 
Medicin AB, bolag ägt av Sonny Schelin, 627 tkr för 
erhållna varor 

 
 

Förslag till disposition av ProstaLunds resultat 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen 
aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 1 januari 
2015 tom 31 december 2015. 

 
Årsredovisning 
ProstaLunds årsredovisning för 2015 är planerad att 
publiceras på bolagets (www.prostalund.com) och 
AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor 
under april 2016. 

 
Årsstämma 
Årsstämma i bolaget är planerad att hållas tisdagen 
den 17 maj 2016 i Lund. 

 
Framtida rapportdatum 
- 17 maj 2016, Delårsrapport kvartal 1 – 2016 
- 25 august 2016, Halvårsrapport – 2016 
- 10 november 2016, Delårsrapport kvartal 3 - 2016 

 
 

Granskning av revisor 
Bokslutskommunikén har inte varit föremål för 
översiktlig granskning av bolagets revisor. 

http://www.prostalund.se/
http://www.prostalund.com/
http://www.aktietorget.se/
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Redovisningsprinciper 
Denna rapport har upprättats i enlighet med 
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd. Redovisningsprinciper och beräknings-
metoder som tillämpats överensstämmer med de 
redovisningsprinciper som användes vid upprättandet 
av den senaste årsredovisningen. 

 
 
 
 

Lund den 26 februari 2016 
 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av företagets 
verksamhet, ställning och resultat. 

 
 

Sonny Schelin (ordf) William  Gunnarsson Sören Johansson 
 
 
 

Magnus Bolmsjö (vd) 
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Ytterligare information om bolaget 
 

Affärsmodell 
Bolagets huvudsakliga intäkter erhålls genom försäljning av engångsprodukter såsom behandlingskateter, 
bedövningskateter med mera. Behandlingsmaskinen säljs eller hyrs ut. 
Försäljning i Sverige sker genom egen försäljningsorganisation. Bolaget har även etablerat distributörer i ett flertal länder 
såsom Kina, Ryssland, Holland, Turkiet m.fl. Diskussioner pågår även med distributörer i ytterligare länder. 
ProstaLund har ett eget dotterbolag i Tampa, Florida, som fungerar som säljbolag. ProstaLunds affärsmodell är här att 
använda så kallade ”independent representatives” i så hög omfattning som möjligt för att hålla nere de fasta kostnaderna. 
Bolaget har knutit till sig ett antal independent representatives och privata aktörer (så kallade ”mobilizers”) som i sin tur 
servar ett antal urologikliniker som de besöker och genomför behandlingar åt. 

 
Målsättningar 
Den övergripande målsättningen är att erbjuda utrustning av hög kvalitet för behandling av prostatasjukdomar, särskilt 
godartad prostataförstoring. Bolaget har tagit fram en produkt för den amerikanska marknaden som kompletterar 
CoreTherm. 
ProstaLunds kortsiktiga marknadsfokus: 
- Uppnå maximal marknadspenetration i Sverige, Danmark och USA 
- Erhålla myndighetsgodkännande i Kina för CoreTherm av CFDA. 
- Andra viktiga marknader för ProstaLund är Ryssland, Holland, Turkiet och länder i Sydamerika 

 
Vision 
ProstaLund ska nå en marknadsledande position genom att med god lönsamhet erbjuda patienter med godartad 
prostataförstoring en behandling som: 
- Kan anpassas efter varje typ av prostata oavsett form, storlek etc. 
- Kan anpassas efter patientens individuella förutsättningar och önskemål 
- Är definitiv, det vill säga att inga ytterligare behandlingar behövs 
- Är smärtfri 
- Är säker och biverkningsfri 
- Är kostnadseffektiv för vården 

 
Produkter 
CoreTherm 
ProstaLunds huvudprodukt CoreTherm är en minimalinvasiv behandlingsutrustning som använder mikrovågsenergi för 
att ta bort den extra vävnad som blockerar urinflödet. Behandlingen, som genomförts på drygt 40 000 patienter, värmer 
upp prostatan till en temperatur överstigande 50 grader, vilket i sin tur gör att överflödig vävnad i prostatan förstörs och 
att urinflödet åter fungerar. Med hjälp av CoreTherm får läkaren möjlighet att kontinuerligt följa temperaturen i prostatan 
under behandling för att kunna anpassa behandlingen efter varje persons kliniska behov. Själva behandlingen tar mellan 
8 och 15 minuter och genomförs med lokalbedövning i ett vanligt undersökningsrum. Vanligtvis kan patienten åka hem 
direkt efter att behandlingen är genomförd. Patienten använder därefter, under 1-3 veckor, kateter för att läkeprocessen 
ska bli optimal. 
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Övriga produkter 
Utöver huvudprodukten CoreTherm marknadsför och säljer ProstaLund även inkontinensimplantat, urinflödesmätare, 
samt en specialkateter för injektion av läkemedel i prostatan. Genom samarbetet med Andromeda GmbH breddas 
bolagets produktportfölj i Norden till att även innefatta urodynamisk utrustning. 

 
 

CoreFlow - Inkontinensimplantat   
Temporär stent (flexibelt rör som förs in i prostata) som kan användas i samband med ProstaLunds behandling, men även 
som ett diagnostiskt verktyg för att undersöka blåsans funktion. 

 
Schelinkateter - Specialkateter för injektion av läkemedel i prostatan   
Används huvudsakligen för att lokalbedöva prostata i samband med CoreTherm-behandling. Studier har även visat att 
katetern med fördel kan användas för att minska blödning i samband med traditionell kirurgi av prostata. 

 
CoreBloc   
Produkt för injektion av läkemedel i prostata. Samma indikation som för Schelinkatetern. Avsedd för vissa marknader, 
såsom USA. Bolaget inväntar för närvarande registrering av CoreBloc i USA. 

 
NMT  
Dotterbolaget Nordisk Medicin & Teknik AB (NMT) är ett medicintekniskt agenturbolag verksamt i Norden som 
marknadsför och säljer urologiprodukter och kompletterar ProstaLunds nuvarande produktportfölj. I NMT:s 
produktportfölj ingår bland annat Gepan Instill som är ett medel för behandling av kronisk cystit i urinblåsan. Genom 
förvärvet stärker vi bolagets närvaro inom urologi på den nordiska marknaden med fler seniora säljare. 

 
Andromeda urodynamisk utrustning 
Från och med 2014 distribuerar vi Andromeda Medizinische Systeme GmbH’s urologiprodukter i Norden utom Norge. 
Andromeda är ett tyskt bolag som tillverkar system för urodynamik, dvs. utrustning som rutinmässigt används på 
urologikliniker för att ställa diagnos. 
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Resultaträkning i sammandrag – Koncern 
 
 

 
 

Belopp i TSEK Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 

  2015 2014 2015 2014 

Nettoomsättning 4 051 2 915 13 613 9 613 

Kostnad för sålda varor -1 814 -1 248 -5 980 -2 462 

Bruttoresultat 2 237 1 667 7 633 7 151 

Försäljningskostnader -3 276 -3 167 -10 954 -10 040 

Administrationskostnader -1 045 -907 -5 381 -4 865 

Forsknings- och utvecklingskostnader -136 -143 -730 -784 

Övriga rörelseintäkter 182 783 248 790 

Övriga rörelsekostnader -26 1 -366 0 

Rörelseresultat -2 064 -1 766 -9 550 -7 748 

Ränteintäkter och liknande resultatposter -17 49 214 58 

Räntekostnader och liknande resultatposter -7 -52 -22 -63 

Resultat efter finansiella poster -2 088 -1 769 -9 358 -7 753 

Skatt -29 -17 -29 -17 

Uppskjuten skatt 27 -14 14 -16 

Periodens resultat -2 090 -1 800 -9 373 -7 786 
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Balansräkning i sammandrag – Koncern 
 
 

 
 

Belopp i TSEK 2015-12-31 2014-12-31 

TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar   
Balanserade utgifter för forsknings- och   
  utvecklingsarbeten och liknande arbeten 2 078 1 585 

Goodwill 464 750 

 2 542 2 335 

Materiella anläggningstillgångar   
Maskiner och andra tekniska anläggningar 487 220 

 487 220 

Finansiella anläggningstillgångar   
Uppskjuten skattefordran 0 9 

Andra långfristiga fordringar 0 0 

 0 9 

Summa anläggningstillgångar 3 029 2 564 

   
Omsättningstillgångar   
Varulager mm   
Råvaror och förnödenheter 1 311 429 

Produkter i arbete 456 180 

Lager av färdiga varor 3 102 4 215 

 4 869 4 824 

Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar 2 378 1 581 

Övriga fordringar 115 386 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 601 535 

 3 094 2 502 

Kassa och bank 16 110 5 966 

Summa omsättningstillgångar 24 073 13 292 

   
SUMMA TILLGÅNGAR 27 102 15 856 
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Balansräkning i sammandrag – Koncern forts 
 
 

 
 

Belopp i TSEK 2015-12-31 2014-12-31 

EGET KAPITAL   
Eget kapital   
Bundet eget kapital   
Aktiekapital 6 421 4 816 

 6 421 4 816 

Fritt eget kapital   
Fria reserver 26 317 15 152 

Omräkningsdifferens -172 -296 

Periodens resultat -9 373 -7 786 

 16 772 7 070 

SUMMA EGET KAPITAL 23 193 11 886 

   
Avsättningar   
Övriga avsättningar 13 0 

Långfristiga skulder   
Övriga långfristiga skulder 0 0 

 13 0 

Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder 2 047 1 918 

Aktuella skatteskulder 177 430 

Övriga skulder 581 365 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 091 1 257 

 3 896 3 970 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 27 102 15 856 
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Kassaflödesanalys i sammandrag – Koncern 

 
 

Förändring i eget kapital i sammandrag – Koncern 

 
 

Belopp i TSEK Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 

  2015 2014 2015 2014 

Resultat efter finansiella poster  -2 088 -1 833 -9 358 -7 753 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m 267 -226 319 -246 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före     
förändringar av rörelsekapital -1 821 -1 890 -9 039 -7 999 

Förändringar i rörelsekapital -608 -288 -711 -2 835 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 429 -2 178 -9 750 -10 834 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -569 -197 -965 -535 

Kassaflöde efter investeringsverksamheten -2 998 -2 375 -10 715 -11 369 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -10 -41 20 852 15 043 

Periodens kassaflöde -3 008 -2 416 10 137 3 674 

Likvida medel vid periodens början 19 114 8 383 5 966 2 292 

Kursdifferens i likvida medel 4 -1 7 0 

Likvida medel vid periodens slut 16 110 5 966 16 110 5 966 

2015-01-01--2015-12-31       
Belopp i TSEK Aktiekapital Fria reserver Årets resultat 

Vid årets början 4 816 14 856 -7 786 

Omföring av resultat  -7 786 7 786 

Nyemission 1 605 20 865  

Emissionskostnader  -1 618  

Omräkningsdifferens  -172  

Periodens resultat   -9 373 

Vid periodens slut 6 421 26 145 -9 373 

    
2014-01-01--2014-12-31       
Belopp i TSEK Aktiekapital Fria reserver Årets resultat 

Vid årets början 3 185 6 694 -4 645 

Omföring av resultat avseende förvärv Nordisk Medicin & Teknik AB  -309  

Omföring av resultat  -4 645 4 645 

Nyemission 1 631 15 924  
Emissionskostnader  -2 512  
Omräkningsdifferens  -296  

Periodens resultat   -7 786 

Vid periodens slut 4 816 14 856 -7 786 
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Resultaträkning i sammandrag – Moderbolaget 
 
 
 

 

 

Belopp i TSEK Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 

  2015 2014 2015 2014 

Nettoomsättning 2 409 1 952 8 534 7 906 

Kostnad för sålda varor -970 -127 -3 728 -1 645 

Bruttoresultat 1 439 1 825 4 806 6 261 

Försäljningskostnader -1 825 -1 918 -6 882 -6 707 

Administrationskostnader -983 -1 385 -5 161 -5 001 

Forsknings- och utvecklingskostnader -136 -143 -730 -784 

Övriga rörelseintäkter 98 10 148 17 

Övriga rörelsekostnader -12 1 -310 0 

Rörelseresultat -1 419 -1 610 -8 129 -6 214 

Ränteintäkter och liknande resultatposter -18 49 214 58 

Räntekostnader och liknande resultatposter -4 -36 -6 -47 

Resultat efter finansiella poster -1 441 -1 597 -7 921 -6 203 

Skatt 0 0 0 0 

Periodens resultat -1 441 -1 597 -7 921 -6 203 
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Balansräkning i sammandrag – Moderbolaget 
 
 

 
 

Belopp i TSEK 2015-12-31 2014-12-31 

TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar   
Balanserade utgifter för forsknings- och   
  utvecklingsarbeten och liknande arbeten 2 078 1 585 

Goodwill 384 654 

 2 462 2 239 

Materiella anläggningstillgångar   
Maskiner och andra tekniska anläggningar 487 220 

 487 220 

Finansiella anläggningstillgångar   
Andelar i koncernföretag 514 514 

Fordringar hos koncernföretag 6 187 3 745 

Andra långfristiga fordringar 0 0 

 6 701 4 259 
Summa anläggningstillgångar 9 650 6 718 

   
Omsättningstillgångar   
Varulager mm   
Råvaror och förnödenheter 1 311 429 

Produkter i arbete 456 180 

Lager av färdiga varor 2 347 3 437 

 4 114 4 046 

Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar 1 000 674 

Fordringar hos koncernföretag 131 0 

Övriga fordringar 98 386 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 592 534 

 1 821 1 594 

Kassa och bank 16 089 5 815 

Summa omsättningstillgångar 22 024 11 455 

   
SUMMA TILLGÅNGAR 31 674 18 173 
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Balansräkning i sammandrag – Moderbolaget forts 
 
 
 

Belopp i TSEK 2015-12-31 2014-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital   
Bundet eget kapital   
Aktiekapital 6 421 4 816 

 6 421 4 816 

Fritt eget kapital   
Överkursfond 89 481 70 234 

Balanserat resultat -59 526 -53 323 

Periodens resultat -7 921 -6 203 

 22 034 10 708 

SUMMA EGET KAPITAL 28 455 15 524 

   
Långfristiga skulder   
Skulder till koncernföretag 50 50 

 50 50 

Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder 1 910 1 574 

Skatteskulder 152 78 

Övriga skulder 100 68 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 007 879 

 3 169 2 599 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 31 674 18 173 

 
Kassaflödesanalys i sammandrag – Moderbolaget 

  
Belopp i TSEK Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 

  2015 2014 2015 2014 
Resultat efter finansiella poster  -1 441 -1 597 -7 921 -6 203 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m 149 82 475 359 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före     
förändringar av rörelsekapital -1 292 -1 515 -7 446 -5 844 
Förändringar i rörelsekapital -182 -137 275 -1 071 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 474 -1 652 -7 171 -6 915 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 312 -848 -3 407 -4 514 

Kassaflöde efter investeringsverksamheten -2 786 -2 500 -10 578 -11 429 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -10 -41 20 852 15 043 

Periodens kassaflöde -2 796 -2 541 10 274 3 614 
Likvida medel vid periodens början 18 885 8 349 5 815 2 201 

Kursdifferens i likvida medel 0 7 0 0 

Likvida medel vid periodens slut 16 089 5 815 16 089 5 815 
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Förändring i eget kapital i sammandrag – 
Moderbolaget 

 
 
 

 
 
 
 

2015-01-01--2015-12-31         
Belopp i TSEK Aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat Periodens 

resultat 
Vid årets början 4 816 70 234 -53 323 -6 203 
Nyemission  1 605 20 865   
Emissionskostnader  -1 618   
Omföring av tidigare periods resultat    -6 203 6 203 
Periodens resultat    -7 921 
Vid periodens slut 6 421 89 481 -59 526 -7 921 

     
2014-01-01--2014-12-31         
Belopp i TSEK Aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat Periodens 

resultat 
Vid årets början 3 185 56 822 -49 336 -3 987 
Nyemission  1 631 15 924   
Emissionskostnader  -2 512   
Omföring av tidigare periods resultat    -3 987 3 987 
Periodens resultat    -6 203 
Vid periodens slut 4 816 70 234 -53 323 -6 203 
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