
 
  

Delårsrapport 
1 januari – 30 juni 2018   
 
April – juni siffror 
• Nettoomsättningen uppgick till 1 571 (2 046) tkr. 
• Resultat efter skatt uppgick till -10 298 (-11 746) tkr. 
• Resultat per aktie uppgick till -0,62 (-1,42) kr. 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 

till -10 119 (-11 044) tkr. 
• Bruttomarginalen uppgick till 58,2 (34,2)%. 
• Den totala elektrodförsäljnigen i volym minskade med 

18% och nådde 4 304 (5 232)stycken. Försäljningen 
till återkommande kunder minskade med 7%. 

Januari – juni siffror 
• Nettoomsättningen uppgick till 3 510 (3 801) tkr. 
• Resultat efter skatt uppgick till -19 955 (-23 358) 

tkr. 
• Resultat per aktie uppgick till -1,20 (-2,82) kr. 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 

till -19 801 (-23 025) tkr. 
• Bruttomarginalen uppgick till 51,7 (30,6)%. 
• Den totala elektrodförsäljnigen i volym minskade 

med 10% och nådde 8 438 (9 328)stycken. Försälj-
ningen till återkommande kunder ökade med 5%. 
 

 

Viktiga händelser under kvartalet 
• I perioden presenterades en stor och viktig uppdate-

ring av Nevisense där bland annat behovet av en re-
ferensmätning tagits bort, den tidigare mest kom-
plexa delen av ett Nevisense-test. Detta effektiviserar 
mätproceduren och gör Nevisense mycket enklare att 
lära sig och använda. Det är en mycket viktig förbätt-
ring i användarvänlighet och gör produkten mycket 
lättare att integrera i en dermatologikliniks patient-
flöde. 

• Årsstämma 2018 hölls den 16 maj. 
• Den första artikeln av amerikanska forskare med Nevi-

sense publicerades av Svoboda, Rigel et al i SKIN, The 
journal of cutaneous medicine 

Viktiga händelser efter kvartalet 
• Vid FOBI-mötet i juli i München presenterades den 

uppgraderade versionen av Nevisense för första 
gången. Prof. Axel Hauschild presenterade även Nevi-
sense vid en workshop med nästan 100 besökare. 

 
 
 

 
 

Finansiell översikt       
    

 
Definitioner och ordlista finns på sid 17 

ju li -jun

Rullande jan- dec

KONCE RNE N 2018 2017 2018 2017 12 mån 2017

Nettoomsättning, tkr 1 571 2 046 3 510 3 801 6 568 6 859

Bruttomarginal, % 58,2% 34,2% 51,7% 30,6% 46,8% 35,4%

Soliditet, % 92,0% 87,2% 92,0% 87,2% 89,9% 90,5%

Skuldsättningsgrad, ggr 0,09 0,15 0,09 0,15 0,11 0,11

Likvida medel, tkr 85 231 60 974 85 231 60 974 85 231 110 015

Kassaflöde från den löpande verksamheten, tkr -10 119 -11 044 -19 801 -23 025 -40 955 -44 180

Resultat per aktie (före och efter utspädning) , kr -0,62 -1,42 -1,20 -2,82 -3,09 -5,00

Eget kapital per aktie, kr 5,76 8,38 5,76 8,38 7,80 13,63

Genomsnittligt antal aktier, tusental 16 618 8 285 16 618 8 285 10 576 8 493

Antal utestående aktier, tusental 16 618 8 285 16 618 8 285 16 618 16 618

Aktiekurs vid periodens utgång, SEK 6,45 19,08 7,45 19,08 7,45 7,80

Antal sålda elektroder, styck 4 304 5 232 8 438 9 328 15 814 16 704

Genomsnittligt antal anställda 20 21 20 22 20 21

jan- junapr -jun
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VD Simon Grant kommenterar  
 
”Tufft försäljningskvartal och milstolpe med viktig produktförbätting” 
 
Höjdpunkter i Q2 
• Stor metod och produktförbättring frisläppt (Ne-

visense 3.0) till de första 25 klinikerna i Tyskland. 
Förbättringen både förenklar metoden signifikant 
samt förbättrar den kliniska noggrannheten. 

• Nevisense 3.0 presenterad för första gången vid 
det mycket lyckade FOBI-mötet i juli i München 

• Försäljningen i kvartalet var en besvikelse delvis 
drivet av en ”vänta och se” attityd till det nya       
systemet 

• Förbättrad bruttomarginal 58,2% (34,2%)  
• Rörelsekostnaderna minskade i kvartalet med 

12% (exkluderande valutaeffekter) vilket resulte-
rade i att förlusten minskade med 1,4 mkr i kvar-
talet.  

• Fokus i USA fortsätter vara kostnadsersättning där 
en första ansökan om kostnadsersättning förvän-
tas att skickas in av en amerikansk kund  under 
augusti. 
 

Viktig förbättring av Nevisense presenterad 
Som tidigare nämnts så har det varit ett mål att för-
enkla Nevisense-metoden för att kunna integrera den 
på ett bättre sätt i en kliniks patientflöde. I detta avse-
ende innebar andra kvartalet ett genombrott för Nevi-
sense-metoden och en mycket viktig milstolpe för 
SciBase. 

Nevisense 3.0 är en stor uppdatering av algoritmen 
och metoden baserad på den hård- och mjukvaruplatt-
form som vi lanserade föregående år. Efter 9-måna-
ders utveckling, testning och validering var det med 
glädje vi presenterade en förbättrad version av Nevi-
sense-metoden och mjukvaran, Nevisense 3.0. Detta 
är den mest signifikanta uppdateringen av Nevisense 
hittills och den frisläpptes till 25 användare i Tyskland 
för klinisk feedback innan den frisläpps till den all-
männa marknaden under Q3.  

 
Uppdateringen innehåller följande förbättringar och 
fördelar för kunder: 

- Borttagandet av en separat referensmätning 
minskar antalet steg och förkortar tiden det 
tar att utföra ett test dramatiskt. 

- Eliminering av nästan alla referensproblem vil-
ket därmed innebär en standardisering av 
mättiden. 

- Förbättrad klinisk noggrannhet, med en sensi-
tivitet på 97% och en specificitet på 38% 

- Mätproceduren är lättare för en operatör att 
lära sig och använda. 

- Det är enklare att integrera metoden i en kli-
niks arbetsflöde vilket borde förbättra an-
vändningen. 

 
Återkopplingen från de första 25 kunderna i Tyskland 
har varit överväldigande positiv och från de första kli-
nikerna som vi har analyserat i detalj har vi sett en ökad 
användning. Vi förväntar oss att detta avsevärt kom-
mer att öka intresset för Nevisense i Tyskland och på 
övriga marknader. I sinom tid hoppas vi också uppda-
tera alla existerande kunder till den nya versionen. 

 
Försäljning 
Försäljningen i det andra kvartalet var en besvikelse 
och reflekterar den utmaning vi har för att få Nevi-
sense inkluderad i och regelbundet använd i klinisk 
praxis. Det är också en effekt av en ”vänta och se” atti-
tyd avseende den nya Nevisense versionen. Även om vi 
nu har frisläppt den nya versionen till de första 25 kun-
derna så förväntar vi oss inte att starta fullständiga för-
säljningsaktiviteter förrän i slutet av augusti då klini-
kerna återvänder från sin semester.  
 FOBI-mötet i slutet av juli i München var första 
gången som Nevisense 3.0 presenterades på en kon-
gress. Detta inkluderade en mycket lyckad workshop 
med Prof. Axel Hauschild med nästan 100 besökare. 
Sammantaget så var mottagandet av den nya vers-
ionen mycket positivt med bland annat fler än 20 kun-
der som har begärt en uppgradering till det nya syste-
met.  
 

 
Prof Hauschild workshop samt SciBase utställning 
 
USA 
I USA har vårt fokus under det andra kvartalet varit 
”reimbursement” och att få våra första kunder att börja 
begära kostnadsersättning. Vi hoppas att tre användare 
kommer att börja skicka in begäran om ersättning till 
försäkringsbolag under de kommande veckorna.  Det 
är det första steget mot att kunna initiera en diskuss-
ion med försäkringsbolagen. Parallellt arbetar vi med 
att samla in kliniska data från USA för att bygga vårt 
”case” för bred kostnadsersättning.  

Vi fortsätter arbetet med att erhålla nya kunder och 
hoppas också inom 3-6 månader kunna se fler publi-
kationer från amerikanska läkare. 

Vi arbetar även vidare med FDA för att få de i 
Europa redan godkända förbättringarna att även bli 
godkända i USA. Detta är en process som pågår. Den 
beräknade tiden för att få Nevisense 3.0 godkänd i 
USA är idag svår att uppskatta då det kommer bero på 
de krav som FDA kommer ställa. 
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En mycket intressant studie har publicerats JAMA 
Dermatology i USA som visar att Physician Assistants 
(läkarassistenter), som hanterar många patienter, inte 
bara skär bort fler lesioner än dermatologer utan också 
verkar hitta färre melanom. Detta är mycket intressant 
då det kan vara en möjlig infallsvinkel för hur Nevi-
sense kan tillföra värde i USA.  
 
Marginal 
Det är glädjande att se den i andra kvartalet förbätt-
rade bruttomarginalen, 58,2% att jämföra med 34,2% 
för andra kvartalet 2017. Vårt långsiktiga marginalmål 
är 70% och även om marginalen kommer variera på 
kvartalsbasis så är vi på god väg att nå målet. Det posi-
tiva utfallet i andra kvartalet var delvis beroende på 
produktmix och valutaeffekter men överlag så har för-
bättringarna som vårt produktionsteam levererat varit 
exceptionella. Som vi nämnde i rapporten för första 
kvartalet så har roboten ”Emilia” bidragit med högre 
produktionskapacitet, högre utväxling, en förbättrad 
arbetsmiljö samt en lägre tillverkningskostnad.  
 
Fortsatt kostnadsfokus och förbättrat resultat 
Även om bolagets fokus under första halvåret har varit 
att förbättra Nevisense och den amerikanska mark-
naden så har vi även varit framgångsrika med vår kost-
nadskontroll. Genom slutförandet av vår PMA-process 

så har våra kostnader för FDA varit lägre och vi har 
även använt oss av interna resurser i vårt produktut-
vecklingsarbete. Våra operativa kostnader minskade 
med 12% jämfört med föregående år och rensat för 
valutaeffekter med 13%. Detta hjälpte till att förbättra 
vårt resultat.  
 
Vi fortsätter fokusera våra aktiviteter i enlighet med 
den under hösten 2017 presenterade strategin. Kapi-
talet vi tog in i december 2017 har gett en relativt 
stark kassaposition men vi är fullt medvetna om att vår 
huvudsakliga utmaning är att öka försäljningen. Vårt 
fokus är tydligt på att öka antalet nya Nevisense kun-
der samt på en ökad elektrodanvändning hos våra be-
fintliga kunder. Vi känner oss stärkta av den initiala re-
aktionen till Nevisense 3.0 och tror att den kommer 
driva den nödvändiga försäljningsutvecklingen, till viss 
del i det tredje kvartalet men framförallt under det 
fjärde kvartalet.  
 
 

 
Simon Grant, VD och Koncernchef 
Sundbyberg den 21 augusti 2018 
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SciBase i korthet
Om SciBase 
SciBase är ett medicinteknikbolag som utvecklar instru-
ment för detektion av hudcancer och andra hudåkom-
mor. Nevisense kan detektera malignt melanom, den 
farligaste formen av hudcancer, direkt på huden utan 
att behöva skära bort misstänkta leverfläckar. Produk-
ten baseras på gedigen forskning om elektrisk impen-
dansspektroskopi (EIS) och SciBase har genomfört den 
hittills största studien om detektion av malignt mela-
nom där Nevisense fick utmärkta resultat. Studien pub-
licerades i maj 2014 i den ansedda tidskriften British 
Journal of Dermatology. Nevisense är godkänt för för-
säljning i USA (PMA) samt inom EU (CE-märkning) och 
Australien.  

Förutom att detektera malignt melanom arbetar 
SciBase med att utöka antalet kliniska applikationer för 
Nevisense. Genom att betrakta Nevisense som en platt-
form kan Bolaget bygga in funktionalitet för att an-
vända EIS-metoden vid bedömning av andra hudsjuk-
domar, såsom icke-melanom hudcancer och atopisk 
dermatit. SciBase lanserade under 2017 en ny typ av 
elektrod och nya programvara och funktionalitet för 
detta ändamål och genomför för närvarande kliniska 
tester tillsammans med ledande akademiska och kli-
niska centra. Planen är att påbörja kommersialisering av 
den första applikationen under 2018.    

SciBase grundades 1998 av Stig Ollmar, forskare på 
Karolinska Institutet, och har sitt huvudkontor i Stock-
holm. Bolaget är börsnoterat på Nasdaq First North se-
dan 2 juni 2015 och Avanza är bolagets certified advi-
sor. 
 
Affärsmodell 
Bolagets affärsmodell bygger på att kunder initialt kö-
per ett Nevisense instrument och sedan kontinuerligt 
förbrukningsvaror (elektroder). En elektrod kan enbart 
användas på en patient på flera lesioner och hudområ-
den. 

Korta fakta 
• Hudcancer är den vanligaste och snabbast växande 

cancerformen i världen. 
• Malignt melanom är den farligaste formen av 

hudcancer med en hög dödlighet om den inte upp-
täcks i tid. 

• Kostnaderna för behandlingen av malignt melanom i 
USA är cirka 3,3 miljarder USD per år. Kostnaderna 
har fyrdubblats under de senaste åren. 

• Det utförs idag cirka 50-60 miljoner årliga under-
sökningar för malignt melanom av vilka 5-6 miljoner 
leder till en excision. Av dessa beräknas cirka 86-
97% vara godartade. 

• Med SciBases Nevisense® produkter kan antalet 
onödiga ingrepp minskas med upp till 50%, en po-
tentiell minskning upp till cirka 2,4 miljoner ingrepp 
per år vilket leder till väsentliga kostnadsbesparingar. 

• Med våra Nevisense-instrument får läkaren ett ob-
jektivt instrument som stöd för en bättre diagnos. 

• Behandlingen av atopisk dermatit (eksem) är den 
hudsjukdom som representerar den största bördan 
globalt och totalt sett är upp till 20% av alla barn och 
mellan 1–10%av alla vuxna är drabbade av. 

• Antalet patienter som drabbas av icke-melanom 
hudcancer (NMSC) är över tio gånger fler än antalet 
som drabbas av melanom. I USA är det omkring 2,8 
miljoner fall av basalcellscancer (en vanlig form av 
NMSC) per år 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Om Nevisense 3.0 

“Med den nya och förenklade mätmetoden känner jag 
mig säkrare och använder gärna Nevisense på patienter” 
Diana Siebert, MTA, Praxis Dr Hundgeburth, Köln, Tysk-
land 

 

Fakta USA 

• Under 2018 beräknas det vara 91 000 fall av 
invasiva melanom och 87 000 fall av in-situ 
melanom i USA. 

• Det är fler fall av hudcancer än alla 
andra cancerformer kombinerat – men 
av vilka enbart 3% är melanom. 

• Melanom är den femte vanligaste 
cancern för män och den sjätte van-
ligaste för kvinnor. 

• Risken att få melanom under en livstid 
i USA är 1/24. 
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Andra kvartalet 
Nettoomsättning 
Nettoomsättningen för det andra kvartalet 2018 uppgick 
till 1 571(2 046) tkr, en minskning med 23%, rensat för 
valutaeffekter var minskningen 29%. Av detta utgjorde 
försäljning av instrument 107 (438) tkr och försäljning av 
elektroder 1 463 (1 610) tkr.  I perioden presenterade 
bolaget att en ny och mycket förbättrad version av Nevi-
sense kommer att lanseras. Detta har påverkat försälj-
ningen, framförallt av instrument, negativt. När den upp-
daterade versionen visades på FOBI (i slutet av juli) så 
möttes den av mycket stort intresse och många kunder är 
intresserade av att erhålla en demonstration och pröva på 
själva. Försäljningen i Tyskland, där vi lägger vårt huvud-
sakliga fokus, stod för 100 (91)% av nettoomsättningen i 
kvartalet. Försäljningen i Tyskland minskade i värde med 
16% i kvartalet jämfört med det andra kvartalet 2017. 
Rensat för valutaeffekter var minskningen i Tyskland 
21%.  
 I kvartalet nådde den totala försäljningen av elektro-
der 4 304 (5 232), en minskning om 18%. I Tyskland 
minskade elektrodförsäljningen i volym med 12% samt 
försäljningen till återkommande kunder med 7%. 
  
Rörelseresultat 
Rörelseresultatet för perioden april – juni 2018 uppgick 
till -10 239 (-11 718) tkr, en minskad förlust med 1 479 
tkr. Det förbättrade rörelseresultatet beror främst på 
minskade utvecklingskostnader som ett resultat av att 
större delen av all produktutveckling under 2018 skett 
med interna resurser jämfört med motsvarande period 
2017 då ett antal projekt löpte med externt konsultstöd 
samt en förbättrad bruttomarginal. Trots ökade mark-
nadsinvesteringar i USA och negativa valutaeffekter så 
minskade de totala rörelsekostnaderna med 10%. Rensat 

för valutaeffekter så minskade rörelsekostnaderna med 
12%, 

Bruttomarginalen var för perioden 58,2 (34,2)%. De 
främsta orsakerna till den förbättrade marginalnivån är 
dels en stabil produktion med förbättrat utbyte genom 
införandet av en semi-automatiserad process samt valu-
taeffekter.  Rensat för valutaeffekter hade marginalen va-
rit cirka 55%. Marginalen är väldigt volymsberoende.  

Försäljnings- och marknadsföringskostnaderna mins-
kade med 257 tkr och uppgick för perioden till 5 765 (6 
022) tkr. Kostnaderna har i perioden påverkats av fortsatt 
ökade marknadsinvesteringar i USA samt negativa valu-
taeffekter vilka till viss del har balanserats av minskade 
personal- och aktivitetskostnader utanför Tyskland och 
USA.   

Administrationskostnaderna uppgick för perioden till 
2 502 (2 378) tkr, en ökning med 124 tkr. Ökningen är 
framförallt hänförbar till nya patentansökningar. 

Utvecklingskostnaderna uppgick för perioden till 2 
903 (3 979) tkr, en minskning med 1 076 tkr. Minsk-
ningen är framförallt hänförbar till minskade externa kon-
sultkostnader och under första halvåret 2017 avslutade 
utvecklingsprojekt. 

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning 
Vid ingången av perioden uppgick de likvida medlen till 
95 542 tkr och vid utgången av perioden till 85 232 tkr.   

Kassaflödet från den löpande verksamheten för peri-
oden uppgick till -10 119 (-11 044) tkr varav föränd-
ringar i rörelsekapital uppgick till -189 (477) tkr. Det ne-
gativa löpande kassaflödet förbättrades framförallt bero-
ende på den minskade förlusten. Det totala kassaflödet 
uppgick till -10 265 (-11 672) tkr.  
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Periodens nettoinvesteringar i materiella anlägg-
ningstillgångar uppgick till 146 (628) tkr och avsåg 
främst investeringar i demonstrationsinstrument. Peri-
odens investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 0 
(0) tkr. 

Avskrivningar för materiella anläggningstillgångar be-
lastar periodens resultat med 201 (191) tkr.  

 
Första halvåret 
Nettoomsättning 
Nettoomsättningen för det första halvåret 2018 uppgick 
till 3 510 (3 801) tkr, en minskning med 8%, rensat för 
valutaeffekter var minskningen 14%. Av detta utgjorde 
försäljning av instrument 706 (967) tkr och försäljning av 
elektroder 2 804 (2 834) tkr.  Försäljningen i Tyskland, 
där vi lägger vårt huvudsakliga fokus, stod för 98 (92)% 
av nettoomsättningen i perioden. Försäljningen i Tyskland 
minskade i värde med 2% för det första halvåret jämfört 
med det första halvåret 2017. Rensat för valutaeffekter 
var minskningen i Tyskland 7%.  
 Under halvåret nådde den totala försäljningen av 
elektroder 8 438 (9 328), en minskning om 10%. I Tysk-
land minskade elektrodförsäljningen i volym med 3% 
medan försäljningen till återkommande kunder ökade 
med 5%. 
  
Rörelseresultat 
Rörelseresultatet för perioden januari – juni 2018 upp-
gick till -10 239 (-11 718) tkr, en minskad förlust med 1 
479 tkr. Det förbättrade rörelseresultatet beror främst på 
minskade utvecklingskostnader relaterade till den i andra 
kvartalet 2017 avslutade PMA-processen och minskade 
externa konsultkostnader, minskade administrationskost-
nader samt en förbättrad bruttomarginal. Trots ökade 
marknadsinvesteringar i USA och negativa valutaeffekter 
så minskade de totala rörelsekostnaderna med 12%. Ren-
sat för valutaeffekter så minskade rörelsekostnaderna 
med 13%, 

Bruttomarginalen var för perioden 51,7 (30,6)%. De 
främsta orsakerna till den förbättrade marginalnivån är 
dels en stabil produktion med förbättrat utbyte genom 
införandet av en semi-automatiserad process, valutaef-
fekter samt att marginalen under det första kvartalet 
2017 påverkades negativt av kassationskostnader.  Ren-
sat för valutaeffekter hade marginal för perioden varit 
48%. Marginalen är väldigt volymsberoende.  

Försäljnings- och marknadsföringskostnaderna ökade 
med 191 tkr och uppgick för perioden till 11 714 (11 

523) tkr. Framförallt på grund av ökade marknadsinveste-
ringar i USA samt valutaeffekter vilka till viss del har ba-
lanserats av minskade personal- och aktivitetskostnader 
utanför Tyskland och USA.   

Administrationskostnaderna uppgick för perioden till 
4 646 (4 848) tkr, en minskning med 202 tkr. Minsk-
ningen är framförallt hänförbar till minskade konsultkost-
nader samt minskade hyreskostnader. Föregående års ut-
fall innehåll kostnader för flytt av Bolagets huvudkontor. 

Utvecklingskostnaderna uppgick för perioden till 5 
279 (8 046) tkr, en minskning med 2 767 tkr. Minsk-
ningen är framförallt hänförbar till den i det andra kvarta-
let 2017 avslutade PMA-processen som i perioden inne-
bar minskade kostnader med 1,3 mkr (0,2 vs 1,5 mkr) 
samt minskade externa konsultkostnader. 

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning 
Vid ingången av perioden uppgick de likvida medlen till 
110 015 tkr och vid utgången av perioden till 85 232 tkr.   

Kassaflödet från den löpande verksamheten för peri-
oden uppgick till -19 801 (-23 025) tkr varav föränd-
ringar i rörelsekapital uppgick till -525 (-81) tkr. Det ne-
gativa löpande kassaflödet förbättrades framförallt bero-
ende på den minskade förlusten. Det totala kassaflödet 
uppgick till -24 721 (-23 998) tkr. Det totala kassaflödet 
påverkades negativt av under första kvartalet utbetalda, 
kvarstående emissionskostnader hänförliga till den under 
december 2017 avslutade nyemissionen om cirka 4,7 
mkr. 

Periodens nettoinvesteringar i materiella anlägg-
ningstillgångar uppgick till 251 (973) tkr och avsåg 
främst investeringar i demonstrationsinstrument. Peri-
odens investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 0 
(0) tkr. 

Avskrivningar för materiella anläggningstillgångar be-
lastar periodens resultat med 407 (349) tkr.  
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Övriga upplysningar
Ägarförhållanden 
Vid utgången av kvartalet fanns cirka 1 187 aktieägare i 
SciBase Holding AB varav de tre största svarade för 
cirka 37,4% av kapitalet och rösterna. Totalt antal aktier 
uppgår till 16 618 101. Största ägare per 30 juni 2018 
är SEB Venture Capital (13%), SEB pensionsstiftelse 
(13%) samt Fouriertransform AB (12%).  

I samband med extra stämma den 28 april 2015 be-
slutades om införandet av ett incitamentsprogram. Pro-
grammet omfattar högst 553 863 teckningsoptioner 
varav 392 317 hittills har överlåtits. För fullständig in-
formation om programmet hänvisas till Bolagets hem-
sida och protokoll från extra bolagsstämma den 28 april 
2015. 
 
Marknadsöversikt 
Hudcancer anses vara den vanligaste cancerformen i 
världen. Över 3,5 miljoner fall av hudcancer rapporteras 
varje år enbart i USA, vilket är mer än alla andra cancer-
former tillsammans. Varje år görs det cirka 50 miljoner 
formella hudcancerundersökningar inom SciBases geo-
grafiska målgeografier. Kostnaden för dessa 50 miljo-
ner undersökningar uppskattas till cirka 2 miljarder USD. 
SciBase uppskattar vidare att 10-15% av dessa patien-
ter har atypiska lesioner som kan vara svårbedömda och 
att cirka 10% har tillräckligt suspekta lesioner för att tas 
bort. De 10% eller 5 miljoner excisionerna motsvarar 
SciBases initiala målmarknad där Nevisense skulle 
kunna vara ett stöd för att förbättra diagnosens kvalitet.  

Av de uppskattade 5 miljoner årliga utförda excis-
ioner i SciBases målmarknader visar sig senare cirka 
95% eller 4,8 miljoner lesioner vara godartade. Svårig-
heten och osäkerheten i att detektera maligna mela-
nom resulterar i att läkare ofta väljer att ta bort lesioner 
”för säkerhets skull”, då de inte vill riskera att missa ett 
melanom. Skillnaden i detektionsnoggrannhet mellan 
läkare med varierande erfarenhet kostar uppskattnings-
vis betalarna cirka 1,5 miljarder USD årligen i onödiga 
kostnader. SciBase bedömer att Nevisense kan minska 
antalet excisioner av godartade lesioner med 34–50% 
(1,6–2,4 miljoner årliga lesioner) baserat på EIS-värdet. 
Dessa lesioner motsvarar 520–770 MUSD i årliga excis-
ionskostnader som skulle kunna undvikas med SciBases 
metod.  

Medarbetare 
Antal anställda vid periodens slut uppgick till 20 (23), 
varav 40% (30)% är kvinnor. Detta inkluderar anställda 
vid vår elektrodproduktionsanläggning i Uppsala samt 
försäljningsrepresentanter i Tyskland. 

Finansiering 
Styrelsen ser på regelbunden basis över bolagets be-
fintliga och prognostiserade kassaflöden för att säker-
ställa att bolaget har de medel och resurser som krävs 
för att bedriva verksamheten och den strategiska inrikt-
ningen som styrelsen beslutat om. Bolagets långsiktiga 
kassabehov bestäms till stor del av hur framgångsrik 
nuvarande produkt kommer att bli/är på marknaden, ut-
vecklingen och regulatoriska händelser som kan på-
verka bolagets möjligheter att sälja sina produkter eller 

påverka ersättningsnivåer i försäkringssystemen vid an-
vändandet av bolagets produkter samt kostnader asso-
cierade med dessa ansträngningar. 

I december 2017 genomförde bolaget en företrä-
desemission som före avdrag för emissionskostnader 
tillförde bolaget 75 miljoner kronor. Netto tillfördes bo-
laget cirka 66 miljoner kronor. Det är styrelsens bedöm-
ning att den nuvarande kassan är tillräcklig för att reali-
sera bolagets nuvarande affärsplan. 

Transaktioner med närstående 
Moderbolaget SciBase Holding AB har i perioden faktu-
rerat 2 153 (2 153) tkr till det helägda dotterbolaget 
SciBase AB vilket motsvarar 100% av moderbolagets 
omsättning. I övrigt har ej några närstående transakt-
ioner skett som väsentligen påverkat resultat och ställ-
ning i koncernen eller moderbolaget under rapportperi-
oden.  

Risker och osäkerhetsfaktorer 
SciBases väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inklu-
derar, men inte uteslutande, finansiella risker såsom 
framtida resultatutveckling, finansiering, valuta- och 
kreditrisker. Förutom marknadsrisker finns även risker 
förenade med SciBases verksamhet såsom erhållande 
av nödvändiga myndighetstillstånd, produktutveckling, 
patent och immateriella rättigheter, produktansvar och 
framtidsinriktad information som kan beröra bolaget. 
Det finns heller inga garantier för att bolaget kan erhålla 
de nödvändiga finansiella resurserna för att bedriva 
verksamheten. Ytterligare information avseende bola-
gets riskexponering återfinns på sidorna 34-37 i SciBa-
ses årsredovisning för 2017. 

Moderbolaget 
SciBase Holding AB (publ), org nr 556773-4768, är 
moderbolag i koncernen. Bolaget bildades 2009 efter 
en omstrukturering av koncernen. Den egentliga verk-
samheten bedrivs av det helägda dotterbolaget SciBase 
AB. 

Moderbolaget har per 30 juni 2018 tre anställda, VD 
och koncernchef samt Koncernens ekonomifunktion 
och den operativa verksamheten består av konsultstöd 
till den övriga Koncernen. Bolagets huvudsakliga upp-
gift är av finansiell karaktär för att finansiera Koncer-
nens operativa verksamhet.  
 Periodens nettoomsättning uppgick till 2 153 (2 
153) tkr samt periodens resultat till -22 602 (-25 279) 
tkr. Bolagets nettoomsättning består av konsultstöd till 
det helägda dotterbolaget SciBase AB. 
 För helåret 2016 och framåt har aktieägartillskotten 
till det helägda dotterbolaget SciBase AB beslutats be-
lasta moderbolagets resultat och inte bokas som en fi-
nansiell anläggningstillgång. Aktieägartillskott som 
kostnadsförts under perioden uppgick till 20,4 (23,5) 
mkr.  

 

 

 

 



SCIBASE DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI  – 30 JUNI 2018 
 
 

 8 

 

Viktiga händelser i kvartalet 
I perioden presenterades en stor och viktig uppdatering 
av Nevisense. Den viktigaste förbättringen är att beho-
vet av en referensmätning har tagits bort, det har fram 
till nu varit den mest komplexa delen av ett Nevisense 
test. Att ta bort detta effektiviserar mätproceduren och 
gör Nevisense mycket enklare att lära sig och använda. 
Det är en mycket viktig förbättring i användarvänlighet 
och gör produkten mycket lättare att integrera i en der-
matologikliniks patientflöde. På samma gång har den 
nya algoritmen i bolagets validering visat sig ge en för-
bättrad klinisk noggrannhet. Sensitiviteten är fortsatt 
hög och ökade något till 97%, specificiteten ökade till 
38% och det negativa prediktiva värdet (NPV) förbätt-
rades till 99%. Nevisense 3.0 uppgraderingen har initialt 
installerast hos en kärngrupp om 25 stycken användare 
i EU och då framförallt i Tyskland under juni och kom-
mer därefter att finnas tillgänglig för alla efter somma-
ren. 

Årsstämma avhölls den 16 maj 2018. Vid årsstäm-
man fattades beslut om att fastställa den i årsredovis-
ningen intagna resultaträkningen och balansräkningen 
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräk-
ningen, fastställelse av vinstdisposition, ansvarsfrihet 
för styrelse och verkställande direktör, omval av Tord 
Lendau, Per Aniansson, Thomas Eklund, Diana Ferro och 
Thomas Taapken. Stämman beslutade även om arvode 
till styrelsen samt antog riktlinjer avseende ersättning 
till ledande befattningshavare i enlighet med Styrelsens 

förslag. Det registrerade revisionsbolaget Pricewater-
houseCoopers AB (PwC) valdes som revisor (omval) 
med Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor. Vi-
dare antog stämman riktlinjer för utseendet av en val-
beredning inför årsstämma 2019. Stämman beslutade 
enhälligt att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill 
nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, 
emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. 
Nyemission av aktier och emission av teckningsopt-
ioner och/eller konvertibler får användas för strategiska 
förvärv, och får ske med eller utan företrädesrätt för 
Bolagets aktieägare och betalning ska kunna ske an-
tingen kontant och/eller genom apport, kvittning eller 
eljest med villkor. Det antal aktier som kan emitteras 
med stöd av bemyndigandet, eller de aktier som kan 
tillkomma vid nyteckning av aktier med stöd av teck-
ningsoptioner, alternativt tillkommer vid utbyte av kon-
vertibler, ska vara högst 1 661 810. 

Årsredovisningen för 2017 publicerades den 25 
april 2018. 

  
 
Viktiga händelser efter periodens utgång 
I juli hölls i München hölls FOBI, ett av årets viktigaste 
möten i Tyskland, där den uppgraderade Nevisense pre-
senterades för första gången. Prof. Axel Hauschild höll 
även en mycket lyckad workshop om Nevisense med 
nästan 100 besökare. 
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Koncernens resultaträkning i sammandrag                  
 

 
 

Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag  
  

  

jul i-jun

Rullande j an- de c

Belo pp i  tkr 2018 2017 2018 2017 12 mån 2017

Nettoomsättning 1 571 2 046 3 510 3 801 6 568 6 859

Kostnad för sålda varor -656 -1 346 -1 696 -2 636 -3 493 -4 433

Bruttoresultat 914 700 1 814 1 165 3 074 2 425

Försäljningskostnader -5 765 -6 022 -11 714 -11 523 -23 010 -22 820

Administrationskostnader -2 502 -2 378 -4 646 -4 848 -8 898 -9 100

Forsknings- och utvecklingskostnader -2 903 -3 979 -5 279 -8 046 -10 094 -12 861

Övriga rörelseintäkter 93 72 102 88 177 163

Övriga rörelsekostnader -76 -111 -106 -165 -181 -240

R örel seresul ta t -10 239 -11 718 -19 829 -23 329 -38 933 -42 433

Finansiella intäkter 1 7 2 12 19 29

Finansiella kostnader -60 -35 -127 -41 -146 -60

R esul tat fö re skatt -10 298 -11 746 -19 955 -23 358 -39 060 -42 464

Skatt på periodens resultat - - 0 0 0 0

Perio d ens resultat -10 298 -11 746 -19 955 -23 358 -39 060 -42 464

Pe r io de ns r e s ult at  hänför ligt  t i ll:

Moderföretagets aktieägare - 10 298 -11 746 - 19 955 - 23 358 - 39 060 - 42 464

Resultat per aktie (före och efter utspädning), kr* -0,62 -1,42 -1,20 -2,82 -3,09 -5,00

Genomsnittligt antal aktier, tusental 16 618 8 285 16 618 8 285 12 660 8 493

*Resultat per aktie efter utspädning rapporteras ej då det skulle innebära ett förbättrat resultat per aktie.

jan-jun

Re s ultat  pe r  akt ie  r äknat  på pe r i ode ns  r e sult at 
hän för li gt  t i ll mode r för e t age t s  akt ie ägar e

apr-jun

jul i-jun

Ru llande j an- de c

Be lopp i  t kr 2018 2017 2018 2017 12 mån 2017

Pe r iod e ns r e s ult at -10 298 - 11 746 - 19 955 -23 358 - 39 060 - 42 464

Övrigt totalresultat

Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen:

  Förändring av verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas 147 -1 47 -3 42 -8

  Skatteeffekt hänförlig till förändring av verkligt värde på 1 1 2 1 3 2

 finansiella tillångar som kan säljas

  Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag -126 54 -128 57 -455 -270

S umma övr igt  t ot alr e s ult at 22 54 -79 55 - 410 - 276

Pe r ide ns t ot alr e s ult at : -10 277 - 11 692 - 20 034 -23 303 - 39 471 - 42 740

Pe r iod e ns t ot alre sult at hänför ligt  t i ll:

Moderföretagets aktieägare -10 277 - 11 692 - 20 034 -23 303 - 39 471 - 42 740

jan-j unapr -ju n
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Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

31-de c

Be lopp i tk r 2018 2017 2017

TILLG ÅNG AR

Anläggnings tillgångar

  Materiella anläggnings tillgångar 8 463 8 911 8 761

  Finans iella anläggnings tillgångar 1 215 1 173 1 168

S u m m a an läggn ings tillgån gar 9 678 10 084 9 929

O msättnings tillgångar

  V arulager 4 366 4 113 4 514

  Aktuell s kattefordran 846 846 548

  Kundfordringar 1 414 1 150 1 390

  Övriga kortfris tiga fordringar 2 471 2 442 1 516

  Likvida medel 85 231 60 974 110 015

S u m m a om s ättn in gs tillgån gar 94 329 69 525 117 983

S UMMA TILLG ÅNG AR 104 007 79 609 127 912

EG ET KAP ITAL OC H S KULDER

E get kapital

95 690 69 402 115 724

Långfristiga s kulder

  Upps kjuten s katteskuld 15 24 23

S umma långfris tiga s kulder 15 24 23

Kortfris tiga s kulder

  Leverantörss kulder 1 030 3 431 1 803

  Övriga kortfris tiga s kulder 7 272 6 752 10 362

S umma kortfristiga skulder 8 302 10 183 12 165

S u m m a s k u lde r 8 317 10 207 12 188

S UMMA EG ET KAP ITAL OC H S KULDER 104 007 79 609 127 912

30-ju n

S u m m a e ge t k apital h än för ligt till  m ode r för etagets  
ak tie ägar e



SCIBASE DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI  – 30 JUNI 2018 
 
 

 11 

 

Koncernens rapport över förändring i eget kapital i sammandrag             

  
Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag 

  

Be lop p i  tkr Akti e kapi t al

Övr i gt  
ti llskj ut et  

kapi tal Res er ver

Balans e rat 
re su ltat 

i nklus ive 
år et s  

re su ltat

To talt  e ge t 
kap it al 

h än fö r li g t 
t i ll 

mo de rför e t
ag et s  

akti eägar e

EG ET KAPITAL 2017-01-01 30 654 428 468 156 -366 573 92 705

Periodens resultat -23 358 -23 358

Övrigt totalresultat 55 55

S u mma år e ts  to talre s ult at 0 0 55 -23 358 -23 303

Transaktioner med aktieägare:

S u mma t rans akt io ne r  med  akti e äg ar e 0 0 0 0 0

EG ET KAPITAL 2017-06-30 30 654 428 468 211 -389 931 69 402

EG ET KAPITAL 2018-01-01 61 487 463 393 -120 -409 037 115 724

Periodens resultat -19 955 -19 955

Övrigt totalresultat -79 -79

S u mma år e ts  to talre s ult at 0 0 -79 -19 955 -20 034

Transaktioner med aktieägare:

S u mma t rans akt io ne r  med  akti e äg ar e 0 0 0 0 0

EG ET KAPITAL 2018-06-30 61 487 463 393 -199 -428 991 95 690

jul i-jun

Rullande j an- de c

Be lopp i  t kr 2018 2017 2018 2017 12 mån 2017

Kas s aflöde  fr ån  d e n löp ande  ve r ksamhe t e n för e - 9 930 -11 521 - 19 276 - 22 944 - 38 328 - 41 996

för än dr ingar  av r ör e ls e kapi t al

Kas s aflöde  fr ån  för ändr i ngar  av r ör e ls e kapit al

  Förändring i varulager 424 -861 148 -75 -252 -476

  Förändring i kundfordringar och övriga rörelsefordringar 1 115 -582 4 120 -814 5 106 171

  Förändring i leverantörsskulder och övriga rörelseskulder -1 727 1 920 -4 793 808 -7 480 -1 879

Summa förändring av rörelsekapital -189 477 -525 -81 -2 627 -2 183

Kas s aflöde  fr ån  d e n löp ande  ve r ksamhe t e n - 10 119 -11 044 - 19 801 - 23 025 - 40 955 - 44 180

Inve s t e r ing sve r ks amhe t e n

  Förvärv av materiella anläggningstillgångar -146 -628 -251 -973 -518 -1 240

  Avyttring materiella anläggningstillgångar 0 - - - - -

Kas s aflöde  fr ån  i nve st e r i ngsve r ksamhe t e n - 146 -628 - 251 - 973 - 518 - 1 240

Fi nan sie r ings ve r ksamhe t e n

  Nyemissioner - - 0 - 75 000 75 000

  Kostnader i samband med emissioner 0 - -4 669 - -9 242 -4 573

Kas s aflöde  fr ån  fi nan sie r ings ve r ksamhe t e n 0 0 - 4 669 0 65 758 70 427

Pe r io de ns kas saflöde - 10 265 -11 672 - 24 721 - 23 998 24 285 25 007

  Likvida medel vid periodens/årets början 95 542 72 627 110 015 84 955 60 974 84 955

  Effekter av valutakursförändringar i likvida medel -45 19 -63 17 -28 52

Likvi da me de l vid pe r io de ns  s lut 85 232 60 974 85 232 60 974 85 232 110 015

j an -ju napr - jun
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  Moderföretagets resultaträkning                       

 
 
Moderföretagets rapport över totalresultat                      

 
       
 

 

 

  

jul i-jun

Rullan de jan -de c

Belop p i  t kr 2018 2017 2018 2017 12 mån 2017

Nettoomsättning 1 077 1 076 2 153 2 153 4 306 4306

Bru tt or es ult at 1 077 1076 2 153 2153 6 459 4306

Administrationskostnader -2 206 -2 065 -4 242 -3 870 -8 346 -7 974

Övriga rörelsekostnader - - 0 - -4 -4

Rör else re su ltat - 1 129 - 989 -2 088 - 1 717 -4 043 -3 672

Resultat från finansiella poster:

-9 014 -10 617 -20 392 -23 530 -35 121 -38259

Finansiella intäkter - - - - - -

Finansiella kostnader -60 -32 -122 -32 -163 -41

Res ultat  e ft er  fin ans iella po st er -10 203 -11 606 - 22 602 -25 279 - 39 327 - 41 972

Skatt på periodens resultat - - - - - -

P er io de ns  re s ult at -10 203 -11 606 - 22 602 -25 279 - 39 327 - 41 972

Resultat från andelar i koncernföretag

j an -j unap r- ju n

jul i-jun

Rullan de jan -de c

Belop p i  t kr 2018 2017 2018 2017 12 mån 2017

P er io de ns  re s ult at -10 203 -11 606 - 22 602 -25 279 - 39 327 - 41 972

Övrigt totalresultat - - - - - -

S umma övr ig t  to talre su ltat - - - - - -

P er io de ns  to talr es ult at -10 203 -11 606 - 22 602 -25 279 - 39 327 - 41 972

j an -j unap r- ju n
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Moderföretagets balansräkning i sammandrag 

  
 

 

 

 

  

31-dec

Be lopp i tk r 2018 2017 2017

TILLG ÅNG AR

Anläggnings tillgångar

Andelar i koncernföretag 137 646 137 646 137 646

S u m m a anläggn in gs tillgån gar 137 646 137 646 137 646

O msättnings tillgångar

Kortfris tiga fordringar 29 729 38 921 26 163

Kas sa och bank 56 579 19 899 86 973

S u m m a om s ättnin gs tillgångar 86 307 58 820 113 136

S UMMA TILLG ÅNG AR 223 953 196 466 250 782

EG ET KAP ITAL OC H S KULDER

E get kapital

Bundet eget kapital

  Aktiekapital 61 487 30 654 61 487

Fritt eget kapital

  Överkurs fond 463 447 428 521 463 447

  Balans erat res ultat -281 254 -239 282 -239 282

  Periodens  resultat -22 602 -25 283 -41 972

S u m m a e get k apital 221 078 194 610 243 680

Kortfris tiga  skulder

  Kortfris tiga s kulder 2 875 1 856 7 102

S u m m a s k ulder 2 875 1 856 7 102

S UMMA EG ET KAP ITAL OC H S KULDER 223 953 196 466 250 782

30-ju n
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Noter 
Not 1 Redovisningsprinciper 

Koncernens delårsrapport har upprättats i enlighet 
med IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningsla-
gen. För moderbolaget har delårsrapporten upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och lagen om värde-
pappersmarknaden i enlighet med bestämmelserna i RFR 
2. För koncernen och moderbolaget har samma redovis-
ningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i 
den senaste årsredovisningen. Väsentliga redovisnings- 
och värderingsprinciper återfinns på sid 47-53 i Koncer-
nens årsredovisning för 2017. Nya eller reviderade IFRS-
standarder samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpre-
tations Committee har inte haft någon effekt på koncer-
nens eller moderbolagets resultat, finansiella ställning el-
ler upplysningar. 

Bolaget har gjort en utredning avseende IFRS 15 och 
dess påverkan på Bolagets intäktsredovisning. I utred-
ningen undersöktes koncernens kontraktuella åtaganden 
och prestationsåtaganden. Utredningen visar på att IFRS 
15 inte har någon väsentlig påverkan på koncernens in-
täktsredovisning. 

Not 2 Verkligt värde av finansiella instrument 
Kortfristiga fordringar och skulder 
För kortfristiga fordringar och skulder, som kundford-
ringar och leverantörsskulder, med en löptid på mindre än 
sex månader anses det redovisade värdet reflektera verk-
ligt värde. 
 
Finansiella anläggningstillgångar 
Koncernens finansiella anläggningstillgångar, vilka utgörs 
av likviditetsfonder, handlas på en aktiv marknad och 
verkligt värde beräknas baserat på sista noterade köpkur-
sen på balansdagen. Tillgången återfinns i Nivå 1 i verkligt 
värde-hierarkin. 

Not 3 Eventualförpliktelser 
Moderbolaget SciBase Holding AB har ställt ut en kapi-
taltäckningsgaranti gentemot det helägda dotterbolaget 
SciBase AB om maximalt 55 000 tkr gällande till och med 
utgången av år 2018. Motsvarande avtal fanns även för 
2017, 2016, 2015 samt 2014. 
 
Not 4 Säsongseffekter 
SciBases försäljning och rörelseresultat förväntas i viss 
utsträckning vara beroende av säsongsmässiga variat-
ioner som bolaget inte kan påverka. Under det tredje 
kvartalet, på grund av semesterperiod, förväntas antalet  
utförda test gå ned och som en följd av det Koncernens 
försäljning. 
 

Not 5 Information om rörelsesegment  
Koncernen har idag enbart ett rörelsesegment, detektion 
av malignt melanom, och uppföljning sker på de geogra-
fiska områdena: Europa/Övriga världen, Nordamerika/USA 
samt Asien/Oceanien. 
 
Andra kvartalet 
Europa/Övriga världen 
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 571 (2 
046) tkr av vilket Tyskland stod för 100 (91)%. Under pe-
rioden har fokus för försäljnings- och marknadsförings-
aktiviteter fortsatt varit Tyskland med den egna organi-
sationen. Bruttoresultatet uppgick till 914 (700) tkr. 
 
Övriga geografiska områden 
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 0 (0) tkr. 0 
Bruttoresultatet uppgick till 0 (0) tkr. 

Nordamerika/USA och Asien/Oceanien har slagits 
ihop till Övriga geografiska områden då de för närvarande 
inte uppgår till en väsentlig del av totalen. 

 
Första halvåret 
Europa/Övriga världen 
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 3 463 (3 
801) tkr av vilket Tyskland stod för 99 (92)%. Under peri-
oden har fokus för försäljnings- och marknadsföringsak-
tiviteter fortsatt varit Tyskland med den egna organisat-
ionen. Dock har även mycket gjorts för att få andra mark-
nader att börja generera försäljning. Bruttoresultatet upp-
gick till 1 790 (1 165) tkr. 

 
Övriga geografiska områden 
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 47 (0) tkr. 
Periodens omsättning avser den andra kommersiella or-
dern för den amerikanska marknaden. Utanför USA är det 
enbart Australien som bolaget, via distributör, har en när-
varo i. Bruttoresultatet uppgick till 24 (0) tkr. 
Nordamerika/USA och Asien/Oceanien har slagits ihop till 
Övriga geografiska områden då de för närvarande inte 
uppgår till en väsentlig del av totalen. 
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Be lopp  i  tkr

E u ropa/     
Övr ig a 
vär lde n

Övr ig a 
s e gme nt S u mma

E u ropa/     
Övr ig a 
vär lde n

Övr ig a 
s e gme n t S u mma

Segmentets nettoomsättning 1 571 0 1 571 2 046 0 2 046

Försäljning mellan segment - - - - - -

Ne tt ooms ät tn in g fr ån  e xt e rn a ku nde r 1 571 0 1 571 2 046 0 2 046
-

Kostnad sålda varor -656 0 -656 -1 346 - -1 346

Bru t tore su lt at 914 0 914 700 0 700

Rörelsekostnader -11 153 -12 418

Röre ls er es u ltat -10 239 -11 718

Finansiella intäkter 1 7

Finansiella kostnader -60 -35

Konce rn en s  re s ultat  före  s katt -10 298 -11 746

ap r -j un i  2018 apr -j u ni  2017

Be lopp  i  tkr

E u ropa/     
Övr ig a 
vär lde n

Övr ig a 
s e gme nt S u mma

E u ropa/     
Övr ig a 
vär lde n

Övr ig a 
s e gme n t S u mma

Segmentets nettoomsättning 3 463 47 3 510 3 801 0 3 801

Försäljning mellan segment - - - - - -

Ne tt ooms ät tn in g fr ån  e xt e rn a ku nde r 3 463 47 3 510 3 801 0 3 801

Kostnad sålda varor -1 672 -24 -1 696 -2 636 - -2 636

Bru t tore su lt at 1 790 24 1 814 1 165 - 1 165

Rörelsekostnader -21 643 -24 494

Röre ls er es u ltat -19 829 -23 329

Finansiella intäkter 2 12

Finansiella kostnader -127 -41

Konce rn en s  re s ultat  före  s katt -19 954 -23 358

j an -j un  2018 j an -ju n 2017

Be lopp  i  tkr

E ur op a/     
Övr i ga 
vär lde n

Övr i ga 
s e gme nt

E ur opa/    
Övr i ga 
vär ld e n

Övr i ga 
s e gme nt

E ur opa/    
Övr i ga 
vär lde n

Övr i ga 
s e gme nt

E u r opa/    
Övr ig a 
vär lde n

Övr ig a 
se gme n t

E ur opa/    
Övr i ga 
vär lde n

Övr i ga 
s e gme nt

E ur opa/    
Övr i ga 
vär ld e n

Övr i ga 
s e gme nt

Elektroder 1 463 0 1610 0 2 802 2 2834 0 4967 3 5 114 3

Instrument 107 0 436 0 660 46 967 0 1 385 28 1 714 28

T otal 1 571 0 2 046 0 3 463 47 3 801 0 6 352 31 6 828 31

He lår  2017apr -jun  2018 apr -jun 2017 Rullan de 12-månade rjan-juni  2018 jan-juni  2017
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Undertecknande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av moderbolagets och kon-
cernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget 

och de bolag som ingår i koncernen står inför.  
 

(SciBase Holding AB)  
Stockholm den 21 augusti 2018 

          
                     

Tord Lendau 
Styrelsens ordförande 

 

Per Aniansson 
Styrelseledamot 

Thomas Eklund 
Styrelseledamot 

 
Diana Ferro  

Styrelseledamot 
 

Renee Lucander 
Styrelseledamot 

Thomas Taapken 
Styrelseledamot 

   

 Simon Grant 
VD och Koncernchef 

 
 

 

Denna information är sådan information som SciBase Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-
missbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom  

nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2018 kl. 08.00 CET.  
Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

 
Kontaktperson: Michael Colérus, CFO 
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Kvartalsöversikt 
 

 
 

Definitioner 

Finansiella nyckeltal Branschspecifik ordlista
• Bruttomarginal, %: Bruttoresultat dividerat med net-

toomsättning. 
• Rörelseresultat: Rörelseintäkter minus rörelsekostna-

der. 
• Rörelsemarginal, %: Rörelseresultat dividerat med in-

täkter. 
• Soliditet: Periodens utgående eget kapital dividerat 

med periodens utgående balansomslutning. 
• Skuldsättningsgrad: Totala skulder i förhållande till 

eget kapital. 
• Periodens resultat per aktie före utspädning: Peri-

odens resultat dividerat med genomsnittligt antal ak-
tier före utspädning. 

• Periodens resultat per aktie efter utspädning: Peri-
odens resultat dividerat med genomsnittligt antal ak-
tier efter utspädning. Resultat per aktie efter utspäd-
ning är detsamma som före utspädning beroende på 
att potentiella stamaktier inte ger upphov till utspäd-
ningseffekt. 

• Eget Kapital per aktie: Eget kapital dividerat med ge-
nomsnittligt antal aktier. 

• Utdelning per Aktie: Periodens utdelning dividerad 
med genomsnittligt antal aktier efter utspädning. 

• Antal aktier före utspädning vid utgången av peri-
oden: Antalet utgivna aktier före utspädning vid slutet 
av perioden.  

• Genomsnittligt antal aktier före utspädning: Genom-
snittligt antal utgivna aktier före utspädning under 
perioden. 

• Genomsnittligt antal aktier efter utspädning: Genom-
snittligt antal utgivna aktier efter utspädning är det-
samma som före utspädning beroende på att potenti-
ella stamaktier inte ger upphov till utspädningseffekt. 

• Antal anställda (medelantal): Vägt snitt av antalet an-
ställda under respektive period. 

• IFRS: International Financial Reporting Standards 

• CE-märkning: En obligatorisk märkning om överens-
stämmelser för att visa att produkter som säljs inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) se-
dan 2008 uppfyller regelverkets krav. CE-märkning 
finns även på produkter som säljs utanför EES som 
tillverkas i, eller avsedd att säljas i, EES. 

• Dermatoskopi: Undersökning av hudskador med ett 
dermatoskop, ett inbyggt förstoringsglas med lampa. 

• Electrical Impedance Spectroscopy (EIS): Ett mått på 
den övergripande impedans som uppstår i vävnaden 
vid växelström i en serie frekvenser. Den mäts genom 
att man skickar en omärkbar växelström mellan ban-
den på elektroden som monteras på toppen av son-
den och mäter strömmen. 

• FDA: U.S. Food and Drug Administration är den ameri-
kanska myndigheten som kontrollerar alla aspekter 
inom utveckling, tillverkning och kommersialisering 
av läkemedelsprodukter i USA. 

• Malignt melanom: Den farligaste formen av hudcan-
cer och består av cancer i pigmentbildande melano-
cyter. 

• Onödig excision: Borttagandet av godartade hudför-
ändringar/födelsemärken. 

• Nevi: Födelsemärke. 

• PMA: Förhandsgodkännande krävs för alla klass III-en-
heter för godkännande av FDA i USA 

 
 
 
 

KON CERN EN Q2 Q1 Q4 Q 3 Q 2 Q 1 Q4 Q3 Q2

Nettoomsättning, tkr 1 571 1 939 1 886 1 172 2 046 1 755 1 935 1 580 1 855

Bruttomarginal, % 58,2% 46,4% 31,5% 56,8% 34,2% 26,5% 35,0% 44,6% 30,1%

Soliditet, % 92,0% 91,9% 90,5% 86,9% 87,2% 90,7% 90,8% 91,3% 92,7%

Skuldsättningsgrad, ggr 0,09 0,09 0,11 0,15 0,15 0,10 0,10 0,09 0,08

Likvida medel, tkr 85 231 95 542 110 015 50 948 60 974 72 627 84 955 98 272 108 786

Kassaflöde från den löpande verksamheten, tkr -10 119 -9 682 -11 358 -9 796 -11 044 -11 981 -13 032 -10 459 -13 112

Resultat per aktie (före och efter utspädning) , kr -0,62 -0,58 -1,13 -1,06 -1,42 -1,40 -1,77 -1,50 -1,75

Eget kapital per aktie, kr* 5,76 6,38 12,69 7,31 8,38 9,79 11,19 12,96 14,45

Genomsnittligt antal aktier, tusental 16 618 16 618 9 118 8 285 8 285 8 285 8 285 8 285 8 285

Antal utestående aktier, tusental 16 618 16 618 16 618 8 285 8 285 8 285 8 285 8 285 8 285

Aktiekurs vid periodens utgång, SEK 6,45 7,45 7,80 18,09 23,13 19,08 19,00 24,91 17,00

Antal sålda elektroder, styck 4304 4 134 3 936 3 440 5 232 4 096 5 600 3 168 4 016

Genomsnittligt antal anställda 20 20 20 21 21 22 23 22 19

201620172018
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Alternativa nyckeltal (APM) 

Detta avsnitt innehåller en avstämning av vissa alternativa nyckeltal (APM) mot närmast avstämningsbara poster i de finansiella rap-
porterna. Redovisningen av APMs har begränsningar som analyshjälpmedel, och ska inte betraktas utan sammanhang eller som ersätt-
ning för finansiella mått som upprättats enligt IFRS. APMs redovisas för att förbättra investerarnas utvärdering av pågående rörelsere-
sultat, som hjälp vid prognos av kommande perioder och för att förenkla en meningsfull jämförelse av resultat mellan perioder. Led-
ningen använder dessa APMs för att bland annat utvärdera löpande verksamhet jämfört med tidigare resultat, för intern planering och 
prognoser samt för beräkning av viss prestationsrelaterad ersättning. De APMs som redovisas i denna årsredovisning kan skilja sig från 
mått med liknande beteckningar som används av andra bolag. 

  

 
 
 
 

Brutto ma rgina l  (%)

H1-2018 H1-2017 De f i ni t i on : Or sak t i ll an vän dn i n g:

Bruttoresultat 1 814 1 165 Bruttoresultat dividerat med Bruttomarginalen visar skillnaden mellan nettoomsättning och 

Nettoomsättning 3 510 3 801 nettoomsättning. kostnad för sålda varor i % av omsättningen.Bruttomarginalen 

Bru tt omargi n al (% ) 51,7% 30,6% påverkas av flera faktorer såsom produktmix, prisutveckling, 

valutakursförändringar, effektivitet i tillverkninsgprocesser etc. 

Det är ett viktigt mått då det visar och ger läsaren en bättre 

förståelse av utvecklingen av koncernens verksamhet.  

So l id itet  (%)

H1-2018 H1-2017 De f i ni t i on : Or sak t i ll an vän dn i n g:

Totalt eget kapital 95 690 69 402 Periodens utgående eget kapital Visar på Koncernens finansiella uthållighet och hur stor andel 

Totala tillgångar 104 007 79 609 dividerat med periodens utgående som är finansierad av eget kapital.

S oli di t e t  (% ) 92,0% 87,2% balansomslutning.

Sk ul d sä ttningsgra d  (ggr)

H1-2018 H1-2017 De f i ni t i on : Or sak t i ll an vän dn i n g:

Summa skulder 8 317 10 207 Totala skulder i förhållande till eget Visar på hur stor andel av Koncernens som är finansierad med 

Eget kapital 95 690 69 402 kapital. "lånat" kapital. Är nära kopplat till Koncernens soliditet.

S ku ldsätt ni ngs grad ( ggr ) 0,09 0,15

Resul ta t per a k tie,  efter  utspä d ning (sek )

H1-2018 H1-2017 De f i ni t i on : Or sak t i ll an vän dn i n g:

Periodens resultat -19 955 -23 358 Periodens resultat dividerat med Visar på det underliggande värdet per aktie av Koncernens 

Genomsnittligt antal aktier (tusental) 16 618 8 285 genomsnittligt antal aktier efter verksamhet.

Re su ltat  pe r  akti e  (s e k) - 1,20 - 2,82 utspädning. Resultat per aktie efter 

utspädning är detsamma som före 

före utspädning beroende på att 

potentiella stamaktier inte ger 

upphov till utspädnings-effekt.

Eget k a pita l  per  a k tie (sek)

H1-2018 H1-2017

Eget kapital 95 690 69 402 De f i ni t i on : Or sak t i ll an vän dn i n g:

Genomsnittligt antal aktier (tusental) 16 618 8 285 Eget kapital dividerat med Ger ett mått på Koncernens substansvärde per aktie och kan 

E get  kapi tal pe r  akti e (s e k) 5,76 8,38 genomsnittligt aktier efter ställas i relation till faktisk börskurs.

utspädning.

Geno msnittl igt a nta l  a k tier  (tusenta l )

H1-2018 H1-2017 De f i ni t i on : Or sak t i ll an vän dn i n g:

IB antal aktier - 1 januari 16 618 8 285 Genomsnittligt antal utgivna aktier. Genomsnittligt antal aktier ger en mer rättvisande bild av 

UB antal aktier - 30 juni 16 618 8 285 resultat och eget kapital per aktie då antal aktier kan förändras 

G e n oms n i tt li gt  an tal akt i e r  (tu s e nt al) 16 618 8 285 under ett år.
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SciBase Holding AB, Kammakargatan 22, Box 3337, SE-103 67 Stockholm. Tel: +46 8 410 620 00  Fax: +46 8 615 22 24 
Org nr 556773-4768 | info@SciBase.com 

Simon Grant 
VD och Koncernchef 
 +46 72 887 43 99 
simon.grant@scibase.com 
 

Michael Colérus 
CFO 
 +46 70 341 34 72 
michael.colerus@scibase.com 
 

Läs mer om bolaget och verksamheten på vår 

webbplats >> www.SciBase.com  

Kommande rapporttillfällen  
Delårsrapport tredje kvartalet 2018, 13 november 
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