
Årsredovisning
2021/2022

NextCell Pharma AB (publ.) | 556965-8361 | nextcellpharma.com | cellaviva.se



Innehållsförteckning

01. NextCell Pharma  ............................................................................................... 3

02. VD har ordet ......................................................................................................4

03. Produktportfölj ................................................................................................. 5

04. ProTrans™ ......................................................................................................... 6

05. Kliniska läkemedelsprövningar med ProTrans™ ............................................... 7

06. Cellaviva – från födsel för livet ......................................................................... 9

07. Aktien ............................................................................................................... 11

08. Förvaltningsberättelse ....................................................................................12

09. Resultaträkning ...............................................................................................16

10. Balansräkning ..................................................................................................17

11. Kassaflödesanalys  ...........................................................................................19

12. Förändring av eget kapital .............................................................................. 20

13. Noter .................................................................................................................21

14. Revisionsberättelse ......................................................................................... 26

Bolagsinformation
Firmanamn: NextCell Pharma AB (Publ.)
Organisationsnummer: 556965-8361
Juridisk form: Publikt aktiebolag
Säte: Huddinge
Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market

Certified Adviser: FNCA Sweden AB

Adress: Novumhuset Hälsovägen 7 
141 57 Huddinge
Telefon: +46 8 735 55 95
Hemsida: www.nextcellpharma.com | www.cellaviva.se



NextCells historia

NextCell Pharma 
- nästa generations cellterapi

NextCells läkemedelskandidat ProTrans har framställts meddelst en 
patenterad plattformsteknologi för att utveckla och tillverka cellterapier 
för autoimmuna sjukdomar och andra inflammatoriska tillstånd. Bolaget 
har kommit längst med ProTrans för behandling av typ-1 diabetes där 
både säkerhet och effekt vad gäller bevarandet av patienternas förmåga 
att producera eget insulin har visats i kliniska läkemedelsprövningar. 

01.

Anmärkning: För att förenkla för läsaren har studietitlarnas kortnamn ändrats. Formellt är ProTrans-1 och ProTrans-2 en och samma fas I/II-studie med EudraCT nr: 

2017-002766-50. ProTrans-Repeat kan ses som en fortsättningsstudie av ProTrans-1 där patienterna i doseskaleringsdelen har genomgått ytterligare en behandling 

med ProTrans, EudraCT nr: 2018-004158-11.

2014
Bolaget grundades av 
forskare vid Karolinska 
Institutet, bl.a Dr Mathias 
Svahn, VD, och Professor 
Edvard Smith, Medicinsk 
Chef.

2015
Lansering av 
familjesparande 
av stamceller från 
navelsträngsblod och 
navelsträngsvävnad.

2016
Första 
tillverkningssatsen 
av läkemedels- 
kandidaten ProTrans 
produceras enligt GMP.

2018
ProTrans-1 påvisar 
säkerhet i samtliga 
tre utvärderade 
doser.

2020
Positiv data 
med statistisk 
signifikans 
publiceras för 
ProTrans-2.

2022
Första barnet med 
typ-1 diabetes 
behandlat med 
ProTrans.

2017
Första kliniska 
läkemedelsprövningen 
med ProTrans godkänns, 
ProTrans-1.

2019
Samtliga patienter 
behandlade i ProTrans-1 
och ProTrans-Repeat. 
ProTrans påvisar effekt 
i en interimsanalys av 
resultaten från ProTrans-1.

2021
Kliniska prövingar 
för behandling 
av COVID-19 med 
ProTrans startas.
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VD har ordet
Data från vår ProTrans-2 studie visar att en enda dos med 
ProTrans bromsar sjukdomsförloppet i typ-1 diabetes under 
minst 3 år. Fantastiskt resultat som visar på potentialen av 
allogen cellterapi där donator och patient inte behöver matchas. 
Säker och effektiv behandling, ”off-the-shelf”.  

Det är vanligast att få sin typ-1 diabetes diagnos i 10-14 årsåldern. 
Sjukdomsförloppet är generellt snabbare för barn än för vuxna, detta 
då barnens immunförsvar är mer omoget. Förhoppningen är då att 
behandling med ProTrans ska visa sig vara minst lika effektiv hos 
barn som hos vuxna. Vi är stolta och tacksamma för att prof. Per-Ola 
Carlsson, Uppsala Universitet, nu genomför en stor barnstudie med 
ProTrans tillsammans med prof. Helena Elding Larsson, Skåne Univer-
sitetssjukhus och prof. Johnny Ludvigsson, Linköping Universitetssjuk-
hus.

Barnstudien startade tidigt 2022 och är en fas I/II-studie med totalt 
66 patienter. De sex första patienterna (fas-1 delen av studien) behand-
lades under räkenskapsåret, och nu i oktober har säkerhetskommittén 
gett grönt ljus för att fortsätta med fas-2 delen, som är en randomise-
rad, placebokontrollerad del för utvärdering av behandlingseffekt med 
totalt 60 barn och ungdomar.

I slutet av sommaren skickade vi in en pediatrisk utvecklingsplan 
(Paediatric Investigation Plan, PIP) till den Europeiska läkemedelsmyn-
digheten. Planen beskriver det kliniska prövningsprogrammet fram 
till kommersialisering och är ett krav inför fas-3 studier. NextCell har 
lämnat in en ansökan, som kommer att behandlas av den Europeiska 
Läkemedelsmyndighetens expertkommitté under slutet av året. I ansö-
kan ingår ProTrans-3, en pivotal fas III studie för både vuxna och barn 
som vid positivt utfall kan ge ProTrans marknadsföringsgodkännande.

NextCells GMP-facilitet är en hörnsten i strategin för kommersialise-
ring. Vid initiering av pivotala studier bör det finnas två leverantörer 
för att garantera tillgång av studieläkemedel. Samarbetet med vår 
kontraktstillverkare fortlöper och tillsammans kommer bolagen ha 
produktionskapacitet som vida överstiger behovet av ProTrans för 
kliniska prövningar. Syftet är också att ta hem produktionsteknologin 
för att förbereda framtida tekniköverföring från NextCell till en eller 
flera licenstagare eller köpare av ProTrans. 

NextCell har utvecklat plattformsteknik för att framställa ProTrans, 
som består av mesenkymala stromaceller (stamceller), med syftet att 
balansera ett hyperaktivt immunförsvar. Den patenterade metoden 
för att tillverka ProTrans innefattar en panel av olika immunologiska 
analyser för att exakt kunna mäta cellernas effekt under tillverkning. 
Analyserna som ligger till grund för vilka celler som väljs ut för tillverk-
ning kan anpassas till vilken sjukdom som ska behandlas. Tillverk-

ningsmetoden kan därmed användas som en plattform för att ta fram 
effektiva cellterapier för autoimmuna sjukdomar och andra inflamma-
toriska tillstånd.

För att rädda liv under pandemin och samtidigt visa på bredden av 
sjukdomstillstånd som kan behandlas med ProTrans genomförs två kli-
niska prövningar för behandling av allvarlig lunginflammation som or-
sakats av COVID-19. Lyckligtvis har antalet patienter som blir allvarligt 
sjuka gått ner dramatiskt i takt med att vaccinationsgraden ökat, och 
rekryteringstakten av patienter har därför avtagit. I Sverige genomförs 
en fas I studie som hitintills har behandlat 5 av 9 patienter och i Kana-
da genomförs en fas II studie där 18 av 48 patienter har behandlats. Vi 
diskuterar nu med prövarna om hur studierna kan modifieras för att 
öka inklusionstakten. 

Cellavivas omsättning fortsätter att öka. Samarbeten med gravidi-
tetsplattformar som appen Preglife och Gravid.dk har ökat vår digitala 
närvaro. Vi samarbetar med stora välkända varumärken i flera länder 
för att öka informationsspridning och skapa en igenkänningsfaktor. 
Vi syns i Babyboxar, som kan beställas kostnadsfritt av gravida, samt i 
tryckt format i magasin på Mödravårdscentraler och Ultraljudskliniker. 
Vårt mål är att alla ska veta att man kan spara stamceller vid förloss-
ningen och känna till någon som har sparat. 

Nu har även baby och barnmässorna kommit tillbaka efter pandemin 
och vi får möjlighet att träffa vår målgrupp. I Danmark når Cellaviva 
dessutom ut till i stort sett alla gravida via samarbeten med fysiska 
butikskedjor som säljer barnvagnar och andra babyartiklar som ofta 
inhandlas innan förlossningen.

NextCell är ekonomiskt stabilt, och med nuvarande plan utan 
ytterligare kapitalbehov under kommande verksamhetsår. Godkänd 
pediatrisk utvecklingsplan är en förutsättning för att ansöka om en 
pivotal studie där barn ingår och bolaget kan komma att söka någon 
form av partnerskap inför start av en fas III studie.

Tack för ert stöd och välkomna till ett nytt händelserikt verksamhetsår 
med NextCell Pharma AB.

Mathias Svahn, Ph.D. 
VD NextCell Pharma AB
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03.
Produktportfölj
NextCells produktportfölj är baserad på mesenkymala stromaceller (även 
kallade stamceller) från Wharton’s Jelly, det vill säga gelén som finns runt 
blodkärlen i navelsträngsvävnaden. Mesenkymala stromaceller har en 
immunmodulerande förmåga, en egenskap som kan vara till nytta i en 
mängd olika områden där det idag finns stor förbättringspotential, såsom 
behandling av autoimmuna sjukdomar och inflammatoriska tillstånd. 

För närvarande finns ett antal godkända behandlingar med mesenky-
mala stromaceller från exempelvis fett- och benvävnad, men ingen 
etablerad behandlingsmetod med mesenkymala stromaceller från 
navelsträngsvävnad. Ett stort antal kliniska prövningar med stromacel-
ler från navelsträngsvävnad pågår däremot globalt.

Grunden för NextCells cellsterapier är Bolagets egenutvecklade se-
lektionsalgoritm, som består av en patentsökt metod för att selektera 
de mest potenta cellerna. Algoritmen gör en övergripande bedömning 
av flera funktionsanalyser för att identifiera optimala donatorer och 
celler för tillverkning av cellterapin, ProTrans. Endast de celler som 
påvisar den önskvärda immunmodulerande effekten väljs ut. NextCells 

noggranna och avancerade urvalsmetod tillåter skalbarhet där cellerna 
har hög potentiell styrka och effekt för en viss applikation jämfört med 
icke speciellt utvalda celler. Urvalsmetoden resulterar i celler av kon-
sekvent hög kvalitet med god säkerhetsprofil och med få biverkningar. 
Selektionsalgoritmen är för närvarande skyddad av tre patentfamiljer 
där ansökningarna är pågående. 

Vidare ligger NextCells konkurrenskraft i användningen av mesenkyma-
la stromaceller från navelsträngen. En vävnad som innehåller potenta 
och naiva celler med möjlighet till snabb expansion. NextCells cellte-
rapiprodukter är allogena, vilket innebär att donerade celler används, 
utan att man behöver leta efter matchande donatorer. 



04.

6 · NextCell Pharma AB | Årsredovisning 2021/2022

ProTrans™
- en plattformsteknolgi

ProTrans™ (ProTrans) är Bolagets första läkemedelskandidat, baserad 
på selektionsalgoritmen och framtagen för behandling av typ-1 diabetes. 
Behandlingen normaliserar immunförsvaret och stoppar den autoimmuna 
inflammationen. Effekten av ProTrans kan vara till nytta vid en mängd 
olika områden där det idag saknas lämpliga behandlingsalternativ.

NextCell har utvecklat nästa generations cellterapi med mesenkymala 
stromaceller (även kallade stamceller), MSC. Det finns idag liknande 
läkemedel som är godkända för behandling av bl.a. barn som drabbats 
av transplantat mot värdsjukdom (GVHD) efter benmärgstransplanta-
tion och behandling av svår Crohn’s sjukdom. Potentialen med MSC 
baserad cellterapi är betydligt större. ProTrans är en vidareutveckling 
med fokus på öka antalet indikationer och behandlingseffekten. 

NextCells patentansökta selektionsalgoritm särskiljer ProTrans från 
andra MSC behandlingar. Algoritmen väger samman resultaten från 
funktionella analyser som designats utifrån cellernas kända verknings-
mekanism för balansering av immunförsvaret. 

Det är stora variationer mellan olika celler när de analyseras i funk-
tionella analyser. Genom att välja ut celler kan variationen minskas. 
ProTrans tillverkas av MSC från navelsträngsvävnad som innehåller 
unga och livskraftiga celler som ännu inte utsatts för stress, åldrande 
eller miljöpåverkan. 

MSC behandlingar har utvärderats sedan 90-talet och visat på god 
säkerhet utan några allvarliga biverkningar. Dock har den rapporterade 
effekten hos olika preparationer varierat. Således är en viktig egenskap 
hos ProTrans den robusta och och reproducerbara selektionen. 

Diabetes
Typ-1 diabetes är en autoimmun sjukdom, där kroppens immunförsvar 
attackerar och förstör de insulinproducerande betacellerna i bukspott-
körteln så att de inte längre kan producera insulin. Det är en livsho-
tande, obotlig sjukdom och i dagsläget får den som drabbas leva med 
sjukdomen resten av livet. 

ProTrans har visats kunna bromsa sjukdomsförloppet hos vuxna 
patienter som nyligen diagnostiserats med typ-1 diabetes. Även om 
patienterna som behandlats är i fortsatt behov av extra insulin så kan 
en liten kvarvarande insulinproduktion innebära ett bättre blodsocker-
kontroll och i slutändan motverka komplikationer och följdsjukdomar. 

COVID-19
Infektion av Sars-CoV-2 kan i värsta fall leda till hyperinflammation i 
lungorna som är ett livshotande tillstånd som i början av pandemin var 
förknippat med hög mortalitet. 

ProTrans potential att häva hyperinflammation i lungorna utvärderas 
nu i två kliniska prövningar. Syftet är att behandla patienter innan de 
blir så sjuka att de behöver läggas i respirator, vilket kan vara livräddan-
de och minska rehabiliteringstiden.

COVID-19 är ett exempel på hur en virusinfektion leder till allvarlig lung-
inflammation. Det finns en mängd andra virus och orsaker till hyperin-
flammation i lungorna så även om pandemin förhoppningvis snart är 
över så kommer behovet av den här typen av behandling kvarstå. 
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Kliniska läkemedelsprövningar 
med ProTrans™
Det är över 4 år sedan första patienten behandlades med ProTrans 
på Karolinska Universitetssjukhusets prövningsklink. Fem studier 
pågår varav tre aktivt rekryterar patienter vid universitetssjukhusen 
i Montreal (Kanada), Linköping, Malmö, Uppsala och Örebro.

ProTrans-1
 En sedan 2019 avslutad öppen dos-eskalerings Fas-1 studie i nio typ-1 
diabetes patienter visade på a) god säkerhet och på b) dosbereonde 
effekt avseende bevarande av kroppsegen insulinproduktion 
ett år efter behandling.

ProTrans-2
En sedan 2020 avslutad placebo kontrol-
lerad Fas-2 studie i 15 typ-1 diabetes 
patienter visade på signifikant 
behandlingseffekt (p<0,05), där 
ProTrans-behandlade patien-
ter bibehöll 90% av sin vid 
behandlingstillfället kroppsegna 
insulinproduktion ett år efter 
behandling, mot 53% i placebo-
gruppen.

ProTrans-Repeat
ProTrans-Repeat är en öppen 
uppföljningsstudie i de patienter 
som deltog i ProTrans-1 ovan. De nio 
patienterna behandlades, efter första 
behandling, med ytterligare en lika stor dos 
de fått ca ett-två år tidigare i ProTrans-1. Den 18 
oktober i år, presenterades en interimsanalys efter 
andra behandlingen, som konkluderade att behandling 
med högsta dosen ger signifikant (p<0,05) bäst långtidseffekt avseen-
de bevarandet av den egna insulinproduktionen. I snitt behöll de tre 
kohorterna låg-, mellan-, och hög-dos, 41%, 45% och 81% av sin vid 
första behandlingstillfället insulinproducerande förmåga efter ca 3,5-4 
år. Långtidseffekten följes upp i ytterligare ca två år.

ProTrans-Obs
Långtidsuppföljning av 11 patienter som tidigare deltagit i ProTrans-2. 
Studien pågår i 5 år och 3-års interimsresultat presenteras här: ” 

av 14 patienter som fullföljde ProTrans-2, accepterade 6 
ProTrans-behandlade och och 5 placebo behand-

lade patienter att efter avslutad studie delta i 
uppföljningsstudien ProTrans-Obs, där de 
följs under ytterligare 5 år. I studien mäts 
patienternas kroppsegna insulin-
produktion halvårsvis och en 3 års 
uppföljning har gjorts. Resultatet 
från denna interimsanalys visar på 
statistiskt signifikant behand-
lingseffekt vid samtliga analyse-
rade tidpunkter (p<0,05).

ProTrans-Young
Barnstudie för behandling av typ-
1 diabetes i fas 1/2 där första delen 
är en öppen skäkerhetsstudie med 
6 barn som nyligen fått sin diagnos. 
Samtliga patienter har behandlats och 

en säkerhetskommitté rekommenderade 
professor Per-Ola Carlsson att fortsätta 

med del 2 av studien under november. 

Andra delen av studien är randomiserad, placebokontrol-
lerad dubbelblindad studie med 30 patienter i åldrarna 12-21 år och 30 
patienter i åldrarna 7-11 år.
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Paediatric Investigation Plan, PIP 
En pediatrisk utvecklingsplan har inlämnats för behandling av den 
Europeiska Läkemedelsmyndighetens expertkommitté för läkeme-
delsutveckling för behandling av barn. Planen beskriver det kliniska 
prövningsprogrammet fram till kommersialisering och är ett krav inför 
fas-3 studier. I ansökan ingår ProTrans-3, en pivotal fas III studie för 
både vuxna och barn som vid positivt utfall kan ge ProTrans marknads-
föringsgodkännande.

ProTrans19+SE (9 patienter, pågående)
Svensk öppen doseskaleringsstudie (fas 1) med ProTrans för behand-
ling av vuxna patienter (ej typ-1 diabetes), som drabbats av allvarlig 
lunginflammation till följd av Sars-CoV-2 infektion.

ProTrans19+CA (48 patienter, pågående)
Kanadensisk randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblindad stu-
die (fas 2) studie för behandling av vuxna patienter (ej typ-1 diabetes), 
som drabbats av allvarlig lunginflammation till följd av Sars-CoV-2 
infektion.
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Scandinaviens 
största familje-

sparande 
stamcellsbank

Cellaviva agerar i nära samarbete med vård, myndigheter och forska-
re inom medicin. Företaget har sedan 2018 behandlat patienter med 
donerade navelsträngsstamceller för flera diagnoser. Nyligen har även 
privatsparade stamcellerfrån navelsträngsblod lämnats ut till Rigshospita-
let i Danmark, på uppdrag av familjen som valt att spara dem. Ett syskon 
till barnet vars navelsträngsblod sparats i Cellavivas biobank, lider av en 
allvarlig blodsjukdom som ska behandlas med stamceller. 

Det som till en början var en avlägsen mission, att medverka till utveck-
lingen av nya terapier och utökandet av behandlingsalternativ för drab-
bade patienter, är nu verklighet. Ett 50-tal patienter har behandlats med 
stamceller från Cellavivas biobank, såväl donerade som privatsparade 
stamceller. I takt med att kännedomen om nationella och globala forsk-
ningsframsteg och behandlingar av tidigare obotbara sjukdomar sprids 
utanför läkar- och forskarkåren, så ökar efterfrågan av stamcellssparande 
som tjänst bland privatpersoner. Nyheter från omvärlden avlöser varan-
dra. Så sent som I början av 2022 når nyheten om en kvinna som botats 
från HIV med hjälp av navelsträngsstamceller allmänheten.

Cancer fortsätter att vara den van-
ligaste dödsorsaken för barn mel-
lan 1 och 14 års ålder i Sverige, 
samtidigt som syskondonation 
för behandling av barnleukemi är 
den vanligaste användningen av 
stamceller sparade för privatbruk i 
biobanker som Cellaviva. 

Framsteg i forskningen kring regenerativ 
medicin vid relativt vanliga diagnoser som autism och CP-skada gör 
också att intresset för stamcellssparande ökar. Resultatet från fler och fler 
studier visar att stamceller från navelsträngsblod kan förbättra motorisk 
funktion och hjärnaktivitet hos barn med neurologiska sjukdomar och 
tillstånd. Att bidra och möjliggöra livräddande sjukdomsbehandlingar är 
naturligtvis alltid en stark drivkraft. Men stamceller kan även tillgänglig-
göra terapier som avsevärt kan förbättra livskvalitén för patienter med 
kroniska sjukdomar och deras familjer.

Cellaviva – från födsel för livet
Blivande förälder har många beslut och möjligheter framför sig, ett av vilka 
rör de stamceller som finns kvar i navelsträngen och moderkakan, efter 
att barnet är fött och navelsträngen är avklippt. Stamceller används idag 
som standardbehandling i många olika sjukdomsområden och forskas 
på i ännu fler. Navelsträngsvävnad och navelsträngsblod är källor till 
stamceller som nu används inom transplantationsmedicin och ger nya 
behandlingsalternativ för familjer runt om i världen.

Stamceller används idag till att behand-
la en mängd allvarliga sjukdomar, som 
medfödda blod- och immunbristsjukdo-
mar, blodcancer, benmärgssjukdomar och 
ärftliga metabola sjukdomar. Genom att 
spara det nyfödda barnets stamceller kan 
svåra sjukdomar behandlas och väntetider 
förkortas vid ett kritiskt sjukdomsförlopp 
eftersom matchande stamceller redan 
finns tillgängliga.  

Läs mer om stamcellsbehandlingar på
https://cellaviva.se/stamceller-som-nutidens-
behandling-och-framtidens-potential/ 
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Teamet fortsätter att växa!
Cellaviva fortsätter nätverksprojektet med att starta upp en 
landstäckande personalpool av insamlare, för att möta det växande 
intresset för stamcellssparande från familjer över hela landet. 

Det är fler och fler föräldrar som vill spara stamceller, men att bemanna 
samtliga förlossningsavdelningar, 24 timmar om dygnet, i avlånga Sve-
rige är svårt. Cellaviva har därför startat ett nätverksprojekt av experter 
inom förlossning som, liksom vi, vill hjälpa blivande föräldrar att få den 
förlossning de önskar. 

Utan att belasta en redan ansträngd förlossningsvård arbetar Cellaviva 
mot målet att ha möjlighet att erbjuda närvarande personal till de 
föräldrapar som önskar, oavsett geografi. Medicinskt utbildad personal 
med förlossningserfarenhet, knyts till företaget och utbildas för att 
flexibelt kunna hjälpa kundfamiljer i sin närhet.



11 · NextCell Pharma AB | Årsredovisning 2021/2022

07.
Aktien
NextCell Pharma är noterade på Nasdaq First 
North Growth Market sedan juli 2020. (Tidigare 
Spotlight Stock Market sedan juli 2017) Aktien handlas 
under tickern ”NXTCL”. ISIN-kod: SE0009723125.

Vid räkenskapsårets utgång den 31 augusti 2022 uppgick antalet aktier 
till 34 379 523 och aktiekapitalet uppgick till 7 047 802. Samtliga aktier 
är av samma slag och denominerade i svenska kronor (SEK)

Antal aktier och aktiekapital
Genomsnittligt antal aktier under räkenskapsåret 2021/2022 uppgår till 
34 379 523.

Aktieutveckling
Sista betalkurs den 31 augusti 2022 var 6,35 (14,50) SEK, vilket gav ett 
börsvärde för NextCell på 218 (499) MSEK. Aktiekursen minskade under 
räkenskapsåret med 56 (+37) procent. Den lägst betalda kursen var  
5,75 SEK och den högst betalda kursen var 14,80 SEK.

Utdelning
Styrelsen och Verkställande Direktören föreslår att ingen utdelning 
lämnas för räkenskapsåret 2021/2022.

Ägarförhållanden och ägarstruktur
Per den 31 augusti 2022 uppgick antalet aktieägare till cirka 2 450. De 
tio största ägarna innehar aktier motsvarande 46,0 % av det totala 
antalet.

Certified adviser
För bolag anslutna till Nasdaq First North Growth Market krävs en 
Certified Adviser. NextCells har utsett FNCA Sweden AB som Certified 
Adviser, 08-528 00 399, info@fnca.se.

Nedan återfinnes listan över de tio största aktieägarna i NXTCL per 2022-09-30

NAMN AKTIER (ST.) RÖSTER OCH KAPITAL (%)

Diamyd Medical AB 4 283 861 12,5

Försäkringsbolaget Avanza Pension 3 555 528 10,3

Anders Essen-Möller* 2 526 909 7,4

Ålandsbanken i ägares ställe 1 220 585 3,6

Christer Jansson 976 759 2,8

Pabros AB 847 452 2,5

Nordea Livförsäkring Sverige AB 650 476 1,9

Konstruktions o Försäljningsaktiebolaget KFAB 650 000 1,9

Nordnet Pensionsförsäkring AB 599 721 1,7

Filip Wirefors 513 000 1,5

Summa 15 824 291 46,0

* Utöver styrelseordförande Anders Essen-Möllers direktregistrerade innehav ingår i posten innehav om 4,09 procent förvaltade i Avanza Pension..
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08.
Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för NextCell Pharma AB, 556965- 
8361, avger härmed sin årsredovisning för räkenskapsåret 2021-2022. 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK). Alla belopp anges i kronor 
där inget annat anges. Tal inom parentes avser föregående räkenskapsår.

Verksamheten
NextCell är verksamt inom cellterapi och Bolagets affärsidé är att 
utveckla och kommersialisera avancerade cellterapier med mesenky- 
mala stromaceller baserat på Bolagets egenutvecklade selektionsalgo- 
ritm. Bolaget har två affärsområden där det ena utgörs av utveckling av 
läkemedelskandidaten ProTrans™ för behandling av autoimmuna sjuk- 
domar och inflammatoriska tillstånd samt för att motverka avstötning 
vid organtransplantation. Det andra affärsområdet utgörs av Cellaviva. 
NextCell driver Sveriges första och Nordens största privata stamcells- 
bank sett till geografisk bredd, Cellaviva, som erbjuder familjesparande 
av hematopoetiska (blodbildande) och mesenkymala (bindvävsbildan- 
de) stamceller. Cellaviva är den enda stamcellbank med tillstånd från 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

 Läkemedelkandidaten ProTrans prövas nu för behandling av typ-1-dia-
betes samt andningskomplikationer orsakade av Sars-CoV-2 infektion. 
Fokus är att ta ProTrans till ett marknadsgodkännande för typ-1 diabe-
tes via en fas III studie. ProTrans används också i två kliniska Covid-19 
studier, i Sverige och Kanada. NextCell arbetar med att färdigställa en 
egen GMP-facilitet för tillverkning av ProTrans. GMP-faciliteten beräk-
nas vara redo för tillverkning av mindre mängder av ProTrans under 
2023. NextCell äger även 8,5% i FamicordTX ett uppstartsbolag inom 
CAR-T och onkologi, samt 100% av Cellaviva, 

Bolaget bildades 2014 av forskare vid Karolinska Institutet och har sitt 
säte i Huddinge.

Flerårsjämförelse
(SEK) 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18

Rörelseintäkter 6 229 124 4 454 044 4 166 123 1 964 132 655 413

Resultat efter finansiella poster -34 554 315 -24 556 755 -17 680 697 -17 997 789 -14 032 294

Balansomslutning 124 655 265 155 626 471 29 774 089 26 717 596 8 510 243

Soliditet 93% 96 % 88 % 86 % 59 %
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Q1
 ● NextCell meddelade i början av september att samtliga patienter 
i lågdosgruppen med Covid-19 hade behandlats med ProTrans 
i den svenska studien ProTrans19+SE som bedrivs på Örebro 
Universitetssjukhus.

 ● NextCell meddelade i början av oktober att VD Mathias Svahn är 
inbjuden talare vid Advanced Therapy Congress i London för att 
presentera resultat från de kliniska prövningarna ProTrans-1 och 
ProTrans-2Next.

 ● NextCell meddelade i slutet av oktober att Bolaget uppdaterar 
strategin för det kliniska prövningsprogrammet i typ 1-diabe-
tes med ProTrans. Syftet är att öka potentialen samtidigt som 
risken minskas. Det kan uppnås genom att invänta preliminära 
säkerhetsdata från den nu godkända ProTrans-Young barnstudien 
innan ansökan om ProTrans-3 lämnas in, planerat till H2 2022.

 ● NextCell meddelade i slutet av oktober att den kliniska prövning-
en ProTrans19+SE kan börja rekrytera patienter i medeldosgrup-
pen. Tre patienter som behandlats med låg dos av ProTrans har 
utvärderats kliniskt och datan har gåtts igenom av Säkerhetskom-
mittén som nu tillåter fortsatt behandling med medelhög dos av 
ProTrans för svår lunginflammation orsakad av COVID-19.

Q2
 ● NextCell meddelade i december man har ingått ett samarbetsav-
tal med T.A.D.1, en ideell förening vars syfte är att öka kunskapen 
i samhället om typ 1-diabetes och driva projekt till stöd för alla 
som lever med och runt T1D. Tillsammans vill man vi sprida hopp 
om typ 1-diabetesforskning och synliggöra NextCells kliniska 
prövningar.

 ● NextCell meddelade i januari att bolagets VD, Mathias Svahn 
bjudits in för att hålla en presentation om bolagets resa inom 
cellterapiområdet på the Advanced Therapy Week i Miami, USA i 
slutet av januari.

 ● NextCell meddelade i början av februari att bolaget ökat sin inves-
tering i FamiCordTx, ett samriskbolag inom cell och genterapi, i en 
nyemission med cirka 160 kEUR.

 ● NextCell meddelade i mitten av februari att en Pediatrisk 
diabetesstudie pågår och att bolaget bidrar med ProTrans samt 
placebo. 

 ● NextCell meddelade i slutet av februari att den kanaden-
siska prövningen för ProTrans i COVID-19 utökas till en 
 multicenterstudie.

 ● NextCell meddelade i slutet av oktober att den kliniska prövning-
en ProTrans19+SE kan börja rekrytera patienter i medeldosgrup-
pen. Tre patienter som behandlats med låg dos av ProTrans har 
utvärderats kliniskt och datan har gåtts igenom av Säkerhetskom-
mittén som nu tillåter fortsatt behandling med medelhög dos av 
ProTrans för svårlunginflammation orsakad av COVID-19. 

Q3
 ● NextCell meddelade i början av april att stamcellsbanken 
Cellaviva har lämnat ut stamceller från navelsträngsblod till Rigs-
hospitalet, Danmarks främsta sjukhus. Ett syskon till barnet vars 
navelsträngsblod sparats i Cellavivas biobank, lider av en allvarlig 
blodsjukdom som ska behandlas med stamceller vid Hematologi-
avdelningen på Rigshospitalet.

 ● NextCell meddelade i början av april att samtliga tre barn i ålders-
gruppen 12-18 år har behandlats med ProTrans. Professor Per-Ola 
Carlsson och studieteamet går nu vidare med yngre patienter, tre 
barn i åldersgruppen 7-11 år.

 ● NextCell meddelade i slutet av april att bolaget deltar i en kon-
ferens för världsledande cellterapier, International Society for 
Cell and Gene Therapy 2022, i San Francisco och representeras 
av NextCells VD Mathias Svahn. Han är ledamot i ISCTs ”Business 
Development and Finance Committee”.

 ● NextCell meddelade i slutet av maj att bolaget presenterar det 
pågående kliniska prövningsprogrammet med läkemedelskan-
didaten ProTrans för ledande cellterapi vid Advanced Therapies 
Congress i London den 24-25 maj. 
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 ● NextCell meddelade i slutet av maj att det Europeiska Patentver-
ket(EPO) utfärdat ett förhandsbesked om beviljande av patentet 
med titeln ”Allogeneic Composition” (publikationsnummer 
EP3752598). Patentet beskriver metoden att tillverka läkemedel-
skandidaten ProTrans och där selektionsalgoritmen för att välja ut 
optimala celler och donatorer är kärnan. Patentskyddet gäller till 
och med 2039.

Q4
 ● NextCell meddelade i början av juni att samtliga sex barn i den 
första delen av studien med ProTrans har behandlats. Patienter-
na kommer att följas under sommaren varefter säkerheten av 
behandlingen kommer att utvärderas av en oberoende säkerhets-
kommitté.

 ● NextCell meddelade i slutet av augusti att Japans Patentverk 
(JPO) utfärdat ett förhandsbesked om beviljande av patentet 
med titeln ”Allogeneic Composition” (publikationsnummer 
JP2020543858A). Patentet beskriver metoden att tillverka läke-
medelskandidaten ProTrans och där selektionsalgoritmen för att 
välja ut optimala celler och donatorer är kärnan. Patentskyddet 
gällertill och med 2039.  

Väsentliga händelser efter periodens utgång
 ● NextCell meddelade i början av september att bolagets VD Mathias 
Svahn ger en statusuppdatering på Nordic Life Science days i Malmö, 

 ● NextCell meddelade i mitten av oktober att ProTrans cellterapi 
ger behandlingseffekt 3,5år efter behandling. Patienter med typ-1 
diabetes som genomgårtvå behandlingar med högdos av ProTrans 
cellterapi behåller signifikant högre kroppsegen insulinproduktion 
än patienter som behandlats med låg och medeldos.

 ● NextCell meddelade i mitten av oktober att ProTrans cellterapi 
ger långvarig terapeutisk effekt på typ-1 diabetes efter endast en 
behandling. Patienter som för 3 år sedan behandlats med en dos 
ProTrans i den placebo kontrollerade fas II studien ProTrans-2 
har bibehållit signifikant högre kroppsegen insulinproduktion än 
patienter som fått placebo, (63 procent jämfört med 23 procent). 
3-års resultaten från uppföljningsstudien (ProTrans-Obs) tyder på att 
behandlingen förändrar sjukdomsförloppet och att effekten kvarstår 
övertid. 

 ● I slutet av oktober meddelade NextCell att bolagets VD, Mathias 
Svahn, i en direktsänd websändning skulle presentera den senaste 
veckans publicerade studieresultat. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Ett antal faktorer utanför NextCells kontroll och vars effekter Bolaget 
inte kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ 
påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Kommersiell risk och utvecklingsrisk
Läkemedelsbranschen i allmänhet och kliniska studier i synnerhet är 
förknippade med stor osäkerhet och risker avseende förseningar och 
resultat i studierna. Resultat från tidiga kliniska studier överensstäm- 
mer inte alltid med resultat i mer omfattande kliniska studier. Det finns 
risk att NextCells pågående och planerade framtida studier inte kom-
mer att indikera tillräcklig säkerhet och effekt för att Bolaget sedermera 
ska kunna licensiera eller sälja läkemedelsprojekt enligt plan.

Finansiella risker
NextCells marknadssatsningar och produktutveckling medför kost- 
nader för Bolaget. NextCell har tillräckliga finansiella resurser för att

finansiera nuvarande omfattning av verksamheten i minst 24 månader. 
Bolaget kan dock komma att vända sig till kapitalmarknaden för ytter- 
ligare finansiering genom nyemissioner vilket kan medföra en risk för 
utspädning av befintliga ägare.

Immateriella rättigheter
NextCells utveckling och framgång är beroende av Bolagets möjlighet 
att erhålla och behålla patentskydd för produkter och metoder. Det 
finns en risk att Bolagets nuvarande och eventuella framtida patentan- 
sökningar eller andra ansökningar om immateriellt skydd inte kommer 
att godkännas eller bara kommer att godkännas i vissa länder. Vidare 
föreligger en risk att beviljade patent inte ger ett effektivt kommersi- 
ellt skydd, eftersom invändningar eller andra ogiltighetsanspråk mot 
utfärdade patent kan göras efter beviljandet av patentet. En risk med 
sådana processer är att beviljade patent inskränks, exempelvis genom 
en begränsning av tillämpningsområde eller att patentet avslås. Att ett 
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patent avslås innebär att ingen tillerkänns ensamrätt, vilket gör att an-
dra aktörer inte kan hindras från att utöva uppfinningen eller metoden 
ifråga. Det innebär att Bolagets konkurrenter kan komma att använda 
teknologin vilket i sin tur kan medföra ökad marknadskonkurrens.

Nyckelpersoner och medarbetare
NextCells nyckelpersoner har hög kompetens och lång erfarenhet inom 
Bolagets verksamhetsområde. En förlust av en eller flera nyckelper- 
soner kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet 
och resultat. Även svårigheter att rekrytera nya nyckelpersoner kan 
medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet.

Utvecklingskostnader
NextCell kommer fortsättningsvis att nyutveckla och vidareutveckla 
produkter inom sitt verksamhetsområde. Tids- och kostnadsaspekter 
för produktutveckling kan vara svåra att på förhand fastställa med 

exakthet, vilket medför risk för att planerad produktutveckling kan bli 
mer kostnadskrävande än planerat.

Regelefterlevnad, registrering och tillstånd av myndigheter
För att godkännas för genomförande av prekliniska och kliniska studier 
och för att erhålla rätt att marknadsföra och sälja läkemedel måste alla 
läkemedelsprodukter under utveckling genomgå ett omfattande regist- 
reringsförfarande och godkännas hos relevant myndighet på en enskild 
marknad, till exempel EMA i Europa. Registreringsförfarandet omfattar 
bland annat, där så är tillämpligt, krav vad avser utveckling, prövning, 
registrering, godkännande, märkning, tillverkning och distribution. Om 
sådana krav inte uppfylls kan detta medföra exempelvis återkallande 
av produkter, importstopp, att registrering inte medges, att tidigare 
godkända ansökningar dras tillbaka eller rättsliga påföljder.

Förväntad framtida utveckling
NextCell läkemedelskandidat ProTrans™ har påvisat säkerhet och 
signifikant effekt vid behandling av typ 1-diabetes. Effekten efter en 
behandling består under minst 3 år enligt nyligen kommunicerade inte-
rimsresultat från studierna ProTrans-Repeat och ProTrans-Obs. Patien-
terna kommer fortsätta följas under totalt 5 år och inbringa viktig data 
för bedömningen av behandlingens värde vid kommersialisering. Det 
kommer att krävas ytterligare studier för marknadsgodkännande och 
bolaget söker nu aktivt efter en samarbetspartner eller licenstagare för 
att genomföra en fas 3 studie, ProTrans-3. Pågående pediatriska studie 
med barn som nyligen diagnostiserats med typ-1 diabetes har i slutet 
av oktober fått rekommendation av säkerhetskommittén att inleda fas 
2-delen av studien. Totalt kommer 66 barn och ungdomar behandlas 
med förhoppningen att även denna patientgrupps ska kunna ingå i 
framtida marknadsgodkännande. 

ProTrans är en plattformsteknologi för att behandla autoimmuna 
sjukdomar och inflammatoriska tillstånd. Det pågår två studier för att 
behandla allvarlig lunginflammation orsakad av Sars-CoV-2, vilket illus-
trerar bredden på möjliga sjukdomstillstånd som kan behandlas med 
ProTrans. Covid-19 pandemin har förändrats över tid och det pågår en 
dialog med myndigheter och prövare om hur studierna kan anpassas 
för rådande omständigheter.

NextCell kommer under det kommande året påbörja produktion av 
ProTrans och ansökan om tillverkningstillstånd från Läkemedelsverket. 
Lokaler och utrustning är i stort sett färdigställda. Syftet med egen pro-
duktion är att minska risken det innebär att vara beroende av en extern 
producent och för att förbereda inför framtida tekniköverföringar till en 
licenstagare. 

Cellaviva förväntas fortsätta att växa i de Nordiska länderna. 

Förslag till vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel

SEK 2021/2022

Balanserat resultat -53 384 260

Överkursfond 196 429 502

Årets resultat -34 554 315

Totalt 108 490 927

Styrelsen och verkställande direktören 
föreslår att vinstmedlen disponeras så att

I ny räkning överförs 108 490 927

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkningar med noter.
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Resultaträkning
 
(SEK) NOT

2021-09-01
2022-08-31

2020-09-01
2021-08-31

Rörelseintäkter

Nettoomsättning 5 588 797 3 912 017

Övriga intäkter 2 640 328 543 027

Summa rörelseintäkter 6 229 124 4 454 044

Rörelsekostnader

Råvaror och förnödenheter -8 722 653 -9 938 378

Övriga externa kostnader 4, 5 -19 126 853 -8 501 148

Personalkostnader 3 -12 725 542 -  10 343 614

Avskrivningar -457 342 -437 020

Övriga rörelsekostnader -220 618 -55 905

Summa rörelsekostnader -41 253 008 -29 276 065

Rörelseresultat -35 023 884 -24 821 021

Finansiella poster

Ränteintäkter 483 096 271 839

Räntekostnader och liknande kostnader -13 528 -7 573

Summa finansiella poster 469 569 264 266

Resultat före skatt -34 554 315 -24 556 755

Skatt

Årets skattekostnad 6 0 0

Årets resultat -34 554 315 -24 556 755
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Balansräkning 
 
(SEK) NOT 2022-08-31 2021-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 7 1 228 986 1 723 492

Inventarier, verktyg och installationer 8 1 111 670 1 179 950

Pågående nyanläggningar 9 7 560 234 0

9 900 890 2 903 442

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar i andra företag 13 6 871 525 5 114 736

Övriga långfristiga fordringar 10 1 128 193 1 128 192

7 999 718 6 242 928

Summa anläggningstillgångar 17 900 607 9 146 370

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Lager av råvaror 766 969 0

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 777 119 1 390 571
Övriga kortfristiga fordringar 931 666 309 974
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 161 693 5 611 635

8 870 478 7 312 180

Kassa och bank 97 117 211 139 167 921

Summa omsättningstillgångar 106 754 658 146 480 101

SUMMA TILLGÅNGAR 124 655 265 155 626 471
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Balansräkning forts.

 
(SEK) NOT 2022-08-31 2021-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 7 047 802 7 047 802

Fritt eget kapital

Balanserat resultat -53 384 260 -28 827 505

Överkursfond 196 429 502 196 429 502

Årets resultat -34 554 315 -24 556 755

108 490 927 143 045 242

Summa eget kapital 115 538 729 150 093 044

Skulder

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder 11 2 184 602 1 576 433

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 924 406 1 281 459
Övriga kortfristiga skulder 846 984 729 047
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 4 160 544 1 946 488

6 931 934 3 956 994

Summa skulder 9 116 536 5 533 427  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 124 655 265 155 626 471
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Kassaflödesanalys 
 
(SEK)

2021-09-01
2022-08-31

2020-09-01
2021-08-31

Den löpande verksamheten

Resultat före finansiella poster -35 023 884 -24 821 021

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 457 342 437 020

Erhållen ränta 135 580 271 839

Betald ränta -13 528 -7 573

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -33 961 393 -24 119 735

Förändring av rörelsekapital

Ökning/minskning av rörelsefordringar -1 558 298 -3 239 152

Ökning/minskning leverantörsskulder 642 947 977 903

Ökning/minskning varulager -766 969 -

Ökning/minskning rörelseskulder 2 331 993 803 856

Summa av rörelsekapital 649 673 -1 457 393

Kassaflöde från den löpande verksamheten -33 311 720 -25 577 128

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -7 590 369 -725 930

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -1 756 790 -5 114 334

Kassaflöde från investeringsverksamheten -9 374 159 -5 840 264

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Förändring långfristiga skulder 608 169 195 631

Nyemission - 164 717 835

Emissionskostnad - -16 286 489

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 608 169 148 626 977

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid periodens början 139 167 921 21 958 336

Förändring i likvida medel -42 050 710 117 209 585

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 97 117 211 139 167 921
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Förändring av eget kapital

AKTIE KAPITAL
BALANSERAT 

RESULTAT ÖVERKURS FOND
PERIODENS 
RESULTAT

SUMMA EGET 
KAPITAL

Ingående balans 2020-09-01 4 796 658 -11 146 808 50 249 300 -17 680 697 26 218 453

Disposition enligt stämma -17 680 697 17 680 697 0

Nyemission 2 251 144 162 466 691 164 717 835

Emissionskostnader -16 286 489 -16 286 489

Periodens resultat -24 556 755 -24 556 755

Utgående balans 2021-08-31 7 047 802 -28 827 505 196 429 502 -24 556 755 150 093 044

AKTIE KAPITAL
BALANSERAT 

RESULTAT ÖVERKURS FOND
PERIODENS 
RESULTAT

SUMMA EGET 
KAPITAL

Ingående balans 2021-09-01 7 047 802 -28 827 505 196 429 502 -24 556 755 150 093 044

Disposition enligt stämma -24 556 755 24 556 755 0

Nyemission 0

Emissionskostnader 0

Periodens resultat -34 554 315 -34 554 315

Utgående balans 2022-08-31 7 047 802 -53 384 260 196 429 502 -34 554 315 115 538 729
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Noter
Not 1 | Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen 
och BNFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)

Intäktsredovisning
Intäkterna har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller 
kommer att erhållas i den omfattning det är säkert att de ekonomiska 
fördelarna kommer att tillfalla bolaget och då intäkterna kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt. Intäkter som intjänas över tid periodiseras över 
intjänandeperioden. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms 
och eventuella rabatter.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet 
minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella 
nedskrivningar. Avskrivning enligt plan sker linjärt över nyttjandeperi- 
oden.

Avskrivning sker från anskaffningsdatum.
I maskiner och andra tekniska anläggningar ingår kryofrysar och 
inredning till kryofrysar med beräknad livslängd på 20 år samt labora- 
torieutrustning med beräknad livslängd på 10 år. I Inventarier, verktyg 
och installationer ingår installation på annans fastighet, med beräknad 
livslängd på 20 år samt standardinventarier med beräknad livslängd 
på 5 år.

Finansiella tillgångar och skulder
En finansiell tillgång eller skuld redovisas i balansräkningen enligt in- 
strumentets avtalsenliga villkor. En finansiell tillgång eller skuld bokas 
bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet 
från tillgången upphör, regleras eller när Bolaget förlorar kontrollen 
över den. En finansiell skuld, eller del av finansiell skuld bokas bort från 
balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller på annat 
sätt upphör. Vid det första redovisningstillfället värderas omsätt- nings-
tillgångar till anskaffningsvärde. Långfristiga fordringar värderas vid 
det första redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde.

Vid värdering efter det första redovisningstillfället värderas omsätt- 
ningstillgångar enligt lägsta värdets princip, det vill säga det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningen på balansdagen. Bolaget 
analyserar årligen de redovisade värdena för finansiella tillgångar för 
att fastställa om det finns indikation på att dessa tillgångar minskat i 
värde. Bedömningen görs individuellt post för post.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas enligt de valutakur- 
ser som gäller på balansdagen. Samtliga valutakursvinster och förluster 
redovisas över resultaträkningen.

Likvida medel
Likvida medel utgörs av disponibla tillgodohavanden hos banker. Spär- 
rade medel och garantier klassificeras som finansiella tillgångar.

Leasing
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, 
redovisas som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal 
redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Skatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser 
årets skattepliktiga resultat. Uppskjutna skatter värderas utifrån de 
skattesatser och skatteregler som är beslutade på balansdagen. Upp- 
skjuten skatt redovisas för alla temporära skillnader i den mån det är 
sannolikt att beräkningen av skatteeffekten kommer att realiseras.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i form av löner, betald semester, betald sjuk- 
frånvaro samt pensioner redovisas i takt med intjänandet. Beträffande 
pensioner och andra ersättningar efter anställning klassificeras dessa 
som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Bolaget 
har avgiftsbestämda pensionsplaner för vilka Bolaget betalar fast- 
ställda avgifter till ett försäkringsföretag och har ingen förpliktelse att 
betala ytterligare avgifter. Samtliga dessa pensionskostnader belastar 
rörelseresultatet.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod. Det redovi- 
sade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller 
utbetalningar.

Nyckeltalsdefinitioner
Eget kapital per aktie - Eget kapital dividerat med antal aktier vid 
räkenskapsårets slut.

Genomsnittligt antal aktier - Det vägda antalet aktier under året.

Resultat per aktie - Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal 
aktier.

Soliditet - Eget kapital dividerat med den totala balansomslutningen 
per balansdagen, uttryckt i procent.

13.
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Löner och andra ersättningar 
SEK 2021/22 2020/21

Styrelsearvoden 225 000 210 000
Verkställande direktör, lön 1 518 400 1 272 360
Löner och ersättningar övriga anställda 7 186 838 5 824 163

Pensionskostnader 977 013 806 695

Sociala kostnader 1 945 573 1 684 718

Totalt 11 852 824 9 797 936

Not 4 | Leasing

SEK 2021/22 2020/21

Leasingavgifter inkl lokalhyra under året 2 872 723 1 915 757
Framtida leasingavgifter förfaller till 
betalning enligt följande
Inom ett år 2 779 500 2 862 036
Inom två till tre år 5 285 024 5 342 544
Efter 4 år 2 134 240 4 766 752

Totalt 13 071 487 14 887 089

Bolagets hyresavtal för kontors-/labblokaler sträcker sig till juni/juli 2026, vilket innebär att per 
den 31 augusti 2022 var den återstående löptiden 3 år och 10/11 månader. 

Not 5 | Revisionsarvode

SEK 2021/22 2020/21

PwC
Revisionsuppdrag 218 460 202 188
Skatterådgivning och andra uppdrag 100 593 177 715
Totalt 319 053 379 903

Not 6 | Uppgift om Årets skattekostnad

Ansamlat skattemässigt underskott uppgår till 149 964 575 (112 410 756) SEK. Någon uppskjuten skatt tas inte upp i balansen. 

Not 2 | Övriga intäkter

Av övriga rörelseintäkter om totalt 640 328 SEK avser 594 413 (515 189) SEK bidrag från Vinnova.  

Not 3 | Personalkostnader

Medelantal anställda
ANTAL 2021/22 2020/21

Kvinnor 13 11
Män 2 2
Totalt 15 13

Könsfördelning i styrelsen
ANTAL 2022-08-31 2021-08-31

Kvinnor 1 1
Män 3 3
Totalt 4 4
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Not 7 | Maskiner och andra tekniska anläggningar
SEK 2021/22 2020/21

Ingående anskaffningsvärde 2 984 707 2 258 777
Inköp under året - 725 930
Utrangeringar under året -135 579 -
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 2 849 128 2 984 707

Ingående avskrivningar -1 261 215 -918 591
Årets avskrivningar -358 927 -342 624
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 620 142 -1 261 215
Totalt 1 228 986 1 723 492

Not 8 | Inventarier, verktyg och installationer
SEK 2021/22 2020/21

Ingående anskaffningsvärde 2 266 513 2 266 513
Nyanskaffningar under året 30 135 -
Korrigering tidigare års värde 540 -
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 2 297 188 2 266 513

Ingående avskrivningar -1 087 103 -992 167
Årets avskrivningar -98 955 -94 396
Korrigering tidigare års värde 540 -
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 185 518 -1 087 103
Totalt 1 111 670 1 179 950

Not 9 | Pågående nyanläggningar
SEK 2021/22 2020/21

Ingående anskaffningsvärde - -
Nyanskaffningar under året 7 560 234 -
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 7 560 234 -

Ingående avskrivningar - -
Årets avskrivningar - -
Utgående ackumulerade avskrivningar - -
Totalt 7 560 234 -

Not 10 | Övriga långfristiga fordringar
SEK 2021/22 2020/21

Består av spärrade medel som garanti för:
Hemsö Medicinaren AB (hyresgaranti) 990 293 990 293
Euroclear AB 50 000 50 000
DHL Express AB 5 000 5 000
Raffinaderivej 10 AS (hyresgaranti) 82 900 82 899
Totalt 1 128 193 1 128 192
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Not 11 | Övriga långfristiga skulder
SEK 2021/22 2020/21

Förutbetald intäkt (avser förutbetalda 
intäkter för förvaring som faller ut >1 år)

2 184 602 1 576 433

Totalt 2 184 602 1 576 433

Not 12 | Interimsskulder
SEK 2021/22 2020/21

Upplupna semesterlöner 508 595 260 594
Sociala avgifter 165 884 136 171
Särskild löneskatt 237 023 195 704
Övriga interimsskulder 3 249 042 1 354 019
Totalt 4 160 544 1 946 488 

Not 13 | Aktier och Andelar i andra företag
SEK 2021/22 2020/21

Ingående balans 5 114 736 -
Årets anskaffningar 1 756 790 5 114 736
Utgående balans 6 871 525 5 114 736

Uppgifter om ägande samt andel: Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM, Famicord Group). KRS No. 0000799177, Säte Warszawa, Polen. 
Ägarandel 8,5%.

Not 14 | Händelser efter balansdagen

 ● NextCell meddelade i början av september att bolagets VD Mathias 
Svahn ger en statusuppdatering på Nordic Life Science days i Malmö, 

 ● NextCell meddelade i mitten av oktober att ProTrans cellterapi 
ger behandlingseffekt 3,5år efter behandling. Patienter med typ-1 
diabetes som genomgårtvå behandlingar med högdos av ProTrans 
cellterapi behåller signifikant högre kroppsegen insulinproduktion 
än patienter som behandlats med låg och medeldos.

 ● NextCell meddelade i mitten av oktober att ProTrans cellterapi 
ger långvarig terapeutisk effekt på typ-1 diabetes efter endast en 
behandling. Patienter som för 3 år sedan behandlats med en dos 
ProTrans i den placebo kontrollerade fas II studien ProTrans-2 
har bibehållit signifikant högre kroppsegen insulinproduktion än 
patienter som fått placebo, (63 procent jämfört med 23 procent). 
3-års resultaten från uppföljningsstudien (ProTrans-Obs) tyder på att 
behandlingen förändrar sjukdomsförloppet och att effekten kvarstår 
övertid. 

 ● NextCell meddelade i slutet av oktober att Bolagets VD, Mathias 
Svahn, ger en websänd presentation av de senaste publicerade 
resultaten. 
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Styrelsens och VD:s undertecknande
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i NextCell Pharma AB (publ), org.nr 556965-8361

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för NextCell Pharma AB 
(publ) för räkenskapsåret 1 september 2021 till 31 augusti 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisan-
de bild av NextCell Pharma AB (publ)s finansiella ställning per den 31 
augusti 2022 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för NextCell Pharma AB (publ).

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) 
och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i för-
hållande till NextCell Pharma AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisning-
en och återfinns på sidorna 1-11. Det är styrelsen och verkstäl-
lande direktören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna infor-
mation och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna 
andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att 
läsa den information som identifieras ovan och överväga om informa-
tionen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid 
denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat 
under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna infor-
mation, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en 
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att 
rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 

även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkstäl-
lande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som 
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida års-
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av års-
redovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är 
en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt 
lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision 
av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för NextCell 
Pharma AB (publ) för räkenskapsåret 1 september 2021 till 31 augusti 
2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkstäl-
lande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

14.
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Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till NextCell Pharma AB (publ) enligt god revisorssed 
i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa 
krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträff-
ande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar 
detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med 
hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker 
ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen 
och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland 
 annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring 
ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvalt-
ningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

 ● företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget

 ● på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredo-
visningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättnings-
skyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets 
vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av 
förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är 
en del av revisionsberättelsen.

Stockholm, den dag som framgår av vår elektroniska signatur 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Johan Engstam

AUKTORISERAD REVISOR




