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Styrelsen och verkställande direktören för Cyxone AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets 
utveckling under räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31 
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr (sek). 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

 VERKSAMHETEN 

Information om verksamheten 
Cyxone är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s k cyklotider. 
Cyxone bildades 2015 efter att bolaget förvärvat de exklusiva licensrättigheterna till cyklotidteknologin och T20K utvecklade 
vid det Medicinska Universitetet i Wien och Universitetskliniken i Freiburg. Cyklotidteknologin har förutsättningar att kunna 
ge nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar. 
Bolaget fokuserar på utvecklingen av en substans, T20K, som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för 
olika immunsjukdomar som t ex multipel skleros och ledgångsreumatism.  

Cyklotidteknologin 
Cyklotider har beskrivits som ideala ”mallar” som kan modifieras för att ge önskade farmakologiska egenskaper med 
bibehållna goda läkemedelsegenskaper, exempelvis genom att de kan ges i tablettform utan att brytas ner i kroppen. Den 
första farmakologiska effekten av en växt med cyklotider upptäcktes av en norsk läkare under ett Röda Kors-uppdrag i Kongo 
1960 när han upptäckte att te på denna växt användes av kvinnor för att underlätta förlossningen. Det tog dock cirka 20 år 
innan man kunde koppla effekterna till en cyklotid. 

Arbetsformer 
Cyxone använder och expanderar sitt nätverk av kvalificerade företag i olika delar av världen specialiserade på de olika typer 
av studier som behövs för att karaktärisera T20K effekter på MS och för att göra en säkerhetsutvärdering inför studier på 
människa. Bolagets vetenskapliga råd med experter på forskning och utveckling av cyklotider används för att söka efter unika 
cyklotidmolekyler med nya farmakologiska effekter. Eftersom Cyxone agerar som uppdragsgivare i stället för att bygga egen 
laboratorieverksamhet har bolaget låga fasta kostnader och ett flexibelt och snabbt arbetssätt. Bolagets ledning har mångårig 
erfarenhet av att leda virtuell läkemedelsutveckling inom området MS. Styrelsens medlemmar har mångårig erfarenhet av att 
leda akademisk forskning till publika utvecklingsbolag samt att ge strategisk ledning till bolag i olika faser av 
utvecklingsprocessen.  
 
Medlemmar av Cyxones styrelse har stor erfarenhet av att förhandla licens- och samarbetsavtal mellan små utvecklingsbolag 
och stora läkemedelsföretag. VD Kjell Stenberg har för AstraZenecas räkning förhandlat avtal med ledande universitet i 
Europa och i Nordamerika, exempelvis Karolinska Institutet, Göteborgs universitet, Max Planck Institute i Tyskland, Scripps 
Research Institute i La Jolla och University of British Columbia i Kanada. Han har också i sina biotechbolag förhandlat olika 
avtal som t ex för Combio A/S ett joint venture-avtal med Arpida i Basel, Schweiz och för BioMS Medical ett licens- och 
partneravtal med Eli Lilly.  
 
Företaget har sitt säte i Malmö. 

Målsättning 
Cyxones målsättning är att genomföra de pre-kliniska studier som behövs för att visa att T20K kan ges till människor i en fas 
1-studie. Därför genomförs en serie studier i djurmodeller för att fastställa T20Ks säkerhetspotential. Cyxone gör även ett 
antal effektstudier av T20K i mus EAE-modellen för att studera hur man kan dosera T20K för att uppnå bästa 
behandlingsresultat med minsta möjliga biverkningar. I detta arbete studerar vi upptag, distribution, nedbrytning och 
utsöndring av T20K i djur och hur substansen fördelar sig i olika organ i kroppen. För detta utvecklar vi en känslig metod för 
att analysera T20K i kroppsvätskor. När vi kartlagt hur T20K verkar så kommer vi att ta kontakt med relevanta myndigheter 



Cyxone AB 3(15) 
559020-5471 

för att få tillstånd att studera T20K i människa. Därefter fokuserar Cyxone på att planera och utföra de studier som behövs i 
klinisk fas I.  
 
Cyxone kommer också att starta en fas 2b-studie med Rabeximod i patienter med medelsvår ledgångsreumatism 
(rheumatoid arthritis, RA) under 2018 när tillräckligt kapital tillförts bolaget.  
 
Dagens läkemedel mot MS och RA ger endast en lindring av sjukdomssymptomen och en svag inbromsning av 
sjukdomsprocessen så det finns ett mycket stort medicinskt behov av bättre läkemedel. Cyxones mål är att kunna erbjuda 
både effektiva och säkra läkemedel som kraftigt kan bromsa såväl MS som RA utan att ge de svåra biverkningar som uppstår 
med dagens produkter.  
 
Under 2018 kommer Cyxone att utvärdera om cyklotider även kan användas för att behandla inflammatorisk tarmsjukdom, 
IBD. Positiva resultat kan ge bolaget ett nytt utvecklingsprojekt inom området autoimmuna sjukdomar. 

Vision 
Cyxones vision är att effektivt och utan begränsande biverkningar kunna bromsa utvecklingen av svåra immunologiskt 
orsakade sjukdomar som t ex multipel skleros, ledgångsreumatism och inflammatorisk tarmsjukdom. 

Väsentliga händelser under perioden 
 Teckningsperioden för TO 1, som avslutades den 10 februari 2017, inlöstes till cirka 96 %. Cyxone tillfördes därmed 

cirka 12 miljoner kronor före emissionskostnader. 
 Cyxones utvecklingssubstans T20Ks förmåga att både förebygga och bromsa multipel skleros i djurmodell 

verifierades av ett oberoende laboratorium. 
 Cyxone undertecknade ett avtal rörande den exklusiva rätten att förvärva den kliniska läkemedelskandidaten 

Rabeximod från OxyPharma AB. 
 Cyxone AB och University of Queensland inledde samarbete för att ytterligare klarlägga effekterna av Cyxones 

utvecklingssubstans T20K i MS-modellen. 
 Cyxone etablerade ett långsiktigt strategiskt samarbete med Sourcia, en klinisk kontraktforskningsorganisation 

(CRO) med kontor i Nederländerna, Belgien och Tyskland. 
 Samarbetsavtal ingicks med Bachem AG i Schweiz för att utveckla kemisk syntes och produktion av T20K för icke-

kliniska och kliniska studier. 
 Teckningsoption TO2, som avslutades den 29 september 2017, inlöstes till 98,7 %. Cyxone tillfördes cirka 12,3 MSEK 

före emissionskostnader. 
 Extra bolagsstämman beslutade ge styrelsen ett bemyndigande att besluta om emissioner maximalt uppgående till 

7 500 000 nya aktier. 
 Cyxones utvecklingssubstans för MS, T20K, tas upp och dröjer sig kvar i immunreglerande vävnad efter 

intraperitonial injektion i möss. 
 Befintlig Rabeximod kan användas i Cyxones planerade fas 2b studie i patienter med ledgångsreumatism.  
 Cyxone har i samarbete med Eurofins Panlabs Discovery Services i Taiwan undersökt om T20K kan påverka 

receptorer eller andra cellulära funktioner som en indikation på substansens biverkningspotential. 
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VD ord 
Under 2017 har Cyxone gjort betydande framsteg. Med en stark utvecklingsportfölj inom autoimmuna sjukdomar som 
inkluderar huvudkandidaten T20K samt Rabeximod som nyligen förvärvades tar bolaget nu en mer framstående position 
inom området. 
 
Cyxone har under året byggt vidare på sina initiala studier från 2016 för att fastställa T20Ks biologiska effekter på den 
autoimmuna sjukdomen multipel skleros (MS), dess toxicitet samt undersökt hur T20K tas upp och fördelas i kroppen. 
Forskningsarbetet har varit framgångsrikt för att dokumentera T20K i förberedelse inför kommande kliniska studier i 
människa. Inga negativa effekter har noterats vid terapeutiska doser vilket innebär att läkemedelsutvecklingen går enligt 
plan.  
 
En betydande upptäckt Cyxone har gjort under året är att T20K ansamlas i organ som reglerar immunologiska processer som 
mjälte och tarm, det vill säga att det inte ansamlas i blodet, vilket är mycket positivt för en substans som ska påverka 
autoimmuna sjukdomar. Denna upptäckt innebär att Cyxone nu förbereder en första klinisk studie i människa med injicerad 
substans vilken ger en mätbar mängd fri T20K i plasma, vilket är ett regulatoriskt krav.  
 
Med Cyxones intresse för att finna fler möjligheter med sin cyklotidteknologi så skulle upptäckten av T20Ks upptag i tarm 
kunna göra cyklotider "idealiska" för att behandla inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Med denna anledning tog bolaget 
beslutet att göra en studie i IBD djurmodell under 2018 för att undersöka dess potential i även denna autoimmuna sjukdom. 
 
En utav de största händelserna under 2017 var Cyxones avtal om rätt till förvärv av Rabeximod, en läkemedelskandidat i 
klinisk fas 2 för den autoimmuna sjukdomen ledgångsreumatism, från OxyPharma. Genom OxyPharmas tidigare studie med 
Rabeximod mot ledgångsreumatism visades en potentiellt lovande effekt och biverkningsprofil, dock bedöms den ha varit för 
kort för att kunna påvisa signifikant effekt. Studien gav dock god vägledning om studiedesign som vilken dos som bör väljas, 
vilket vanligen kräver tid att ta fram. För att Cyxone ska kunna genomföra nästa steg i utvecklingen reser bolaget nytt kapital 
med syfte att inleda en fas 2b-studie under 24 veckor för att fastställa substansens positiva effekter på ledgångsreumatism.  
 
Vi ser framemot att fortsätta vårt arbete för att ta fram nya, mer effektiva behandlingar inom autoimmuna sjukdomar. 
Slutligen så vill jag tacka alla aktieägare för deras förtroende för Cyxone. 
 
Kjell G. Stenberg 
VD, Cyxone AB 
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Aktier 
Bolaget bildades 2015-07-13. Aktien handlas sedan 2016-06-07 på Nasdaq First North under beteckningen CYXO. 
Bolagets Certified Adviser på Nasdaq är Erik Penser Bank och nås på 08-463 80 00. 
 

Aktiekapitalets förändring 
 

År Händelse 
Ökning av 

aktiekapital (kr) 
Totalt 

aktiekapital (kr)          
Förändring av 
antalet aktier 

Totalt antal 
aktier 

Kvotvärde 
(kr) 

2015 Bolagsbildning 50 000 50 000 500 500 100 

2015 Kvittnings-emission 450 000 500 000 4 500 5 000 100 

2015 Split (1:1 000) - 500 000 4 995 000 5 000 000 0,1 

2016 Split (1000:1 325) - 500 000 1 625 000 6 625 000 0,075 

2016 Nyemission 98 113 598 113 1 300 000 7 925 000 0,075 

2016 
Noterings-
emissionen 

377 358 975 472 5 000 000 12 925 000 0,075 

2017 Teckning TO1 181 584 1 157 056 2 405 992 15 330 992 0,075 

2017 Teckning TO2 186 198 1 343 254 2 467 119 17 798 111 0,075 

       

Antal aktier och aktiekapital 
Det totala antalet aktier i Cyxone AB uppgår till 17 798 111 (12 925 000) st och aktiekapitalet uppgår till 1 343 254  
(975 472) SEK per 2017-12-31. 

Ägarfördelning 2017-12-31 
 Aktier/röster % 
Accequa 33,50 
Försäkringsbolaget Avanza Pension 3,82 
Nordnet Pensionsförsäkrings AB 2,23 
Stephan Käll 1,49 
Ålandsbanken i ägares ställe 1,29 
Lars Robert Karlsson 1,22 
Kjell Stenberg 1,14 
Hosni Adam Omeirat 1,11 
Bert Junno 0,93 
Mikael Lindstam 0,93 
Övriga 52,34 
Totalt 100 

Teckningsoptioner 
Teckningsperioden för TO 2 avslutades den 29 september 2017 och under denna period nyttjades 2 467 119 
teckningsoptioner för teckning av lika många aktier vilket motsvarar en täckningsgrad om ca 98,7 %. Efter 
registreringen uppgår aktiekapitalet till 1 343 253,66 kronor fördelat på 17 798 111 aktier. Cyxone tillfördes därmed ca 
11,7 miljoner kronor efter emissionskostnader. 
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FLERÅRSÖVERSIKT 

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges. 

 1701-1712 1507-1612 
Nettoomsättning  21 
Resultat efter finansiella poster -8 824 -4 162 
Balansomslutning 41 065 23 562 
Soliditet % 90 97 
Avkastning på totalt kapital % Negativ Negativ 
Avkastning på eget kapital % Negativ Negativ 
 
 

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 

 
Aktiekapital 

Fond för 
utvecklings-

utgifter 

Övrigt fritt 
eget 

kapital 

Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat 

Totalt 

Belopp vid årets ingång 975 753 25 265 0 -4 162 22 831 
Resultatdisposition enligt 
bolagsstämman:       
Balanseras i ny räkning    -4 162 4 162 0 

       

Nyemission 368  23 981   24 349 

Avs. fond för utv. utgifter  5 801 -5 801   0 

Utgifter för kapitalanskaffning   -1 224   -1 224 

Årets resultat     -8 824 -8 824 

Belopp vid årets utgång 1 343 6 554 42 221 -4 162 -8 824 37 132 

 

RESULTATDISPOSITION 

Beloppen i resultatdispositionen är angivna i tusental kronor. 
Medel att disponera: 
Överkursfond 42 221 
Balanserat resultat -4 162 
Årets resultat -8 824 
Summa 29 235 

Förslag till disposition: 
Balanseras i ny räkning 29 235 
Summa 29 235 
 
 
Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. 
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RESULTATRÄKNING 1 

 2017-01-01 2015-07-13 

 2017-12-31 2016-12-31 

 Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 
 Nettoomsättning – 21 000 
 Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. – 21 000 

 Rörelsekostnader 
 Övriga externa kostnader 2 -6 514 274 -2 861 189 
 Personalkostnader 3 -2 287 348 -1 317 595 
 Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar -21 880 – 
 Summa rörelsekostnader -8 823 502 -4 178 784 

 Rörelseresultat -8 823 502 -4 157 784 

 Finansiella poster 
 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter – 315 
 Räntekostnader och liknande resultatposter 4 -69 -4 155 
 Summa finansiella poster -69 -3 840 

 Resultat efter finansiella poster -8 823 571 -4 161 624 

 Resultat före skatt -8 823 571 -4 161 624 

 Årets resultat -8 823 571 -4 161 624 
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BALANSRÄKNING 1 

 2017-12-31 2016-12-31 

 TILLGÅNGAR 

 Anläggningstillgångar 
 Immateriella anläggningstillgångar 
 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 5 6 554 268 752 628 
 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande 1 011 249 846 157 
 rättigheter 6 
 Summa immateriella anläggningstillgångar 7 565 517 1 598 785 

 Summa anläggningstillgångar 7 565 517 1 598 785 

 Omsättningstillgångar 
 Kortfristiga fordringar 
 Övriga fordringar 85 125 268 159 
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 57 212 96 909 
 Summa kortfristiga fordringar 142 337 365 068 

 Kassa och bank 
 Kassa och bank 33 357 032 21 598 129 
 Summa kassa och bank 33 357 032 21 598 129 

 Summa omsättningstillgångar 33 499 369 21 963 197 

 SUMMA TILLGÅNGAR 41 064 886 23 561 982 
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 2017-12-31 2016-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital 8 1 343 254 975 472 
Fond för utvecklingsutgifter 6 554 267 752 628 
Summa bundet eget kapital 7 897 521 1 728 100 

Fritt eget kapital 
Överkursfond 42 219 832 25 265 217 
Balanserat resultat -4 161 624 – 
Årets resultat -8 823 571 -4 161 624 
Summa fritt eget kapital 29 234 637 21 103 593 

Summa eget kapital 37 132 158 22 831 693 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 3 078 842 398 027 
Aktuella skatteskulder 80 785 36 390 
Övriga skulder 148 416 87 750 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 624 685 208 122 

Summa kortfristiga skulder 3 932 728 730 289 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 41 064 886 23 561 982 
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KASSAFLÖDESANALYS 1 
    
  2017-01-01 2015-07-13 

  2017-12-31 2016-12-31 

  
  

Den löpande verksamheten  
  

Rörelseresultat efter finansiella poster  -8802 -4161 
Minskning av kortfristiga fordringar  224 -365 
Ökning av kortfristiga skulder  3202 730 

  
  

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -5376 -3796 

  
  

Investeringsverksamheten  
  

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -5990 -1599 

  
  

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -5990 -1599 

  
  

Finansieringsverksamheten  
  

Nyemission  24349 30440 
Utgifter kapitalanskaffningar  -1224 -3447 

  
  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  23125 26993 

  
  

Årets kassaflöde  11759 21598 

  
  

Likvida medel vid årets början  21 598 0 
Likvida medel vid årets slut  33 357 21598 
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 NOTER 

Not 1 ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR 

 Redovisnings- och värderingsprinciper 

 Valt regelverk 
 Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning 
 (K3). 

 Redovisningsvaluta 
 Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och beloppen anges i kr om inget annat anges. 

 Anläggningstillgångar 
 Immateriella anläggningstillgångar tas upp till deras anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt 
 plan samt eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till 
 väsentligt restvärde. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan 
 nedskrivning prövas årligen. Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbete är till sin helhet betraktat som 
 pågående projekt. Utgifterna för forsknings- och utvecklingsarbete är externa och förs direkt mot balansräkningen. 

 Utgifter för externa utvecklingsarbete aktiveras i takt med att de uppstår och balanseras över balansräkningen. 

 Nedanstående nyttjandeperiod används. 

 Typ Nyttjandeperiod 
 Balanserade utgifter för forsknings-, utvecklingsarbeten och liknande arbeten 10 
 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 10 

 Fordringar 
 Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

 Övriga tillgångar, avsättningar och skulder 
 Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan. 

 Intäktsredovisning 
 Intäkter har tagits upp till verkligt värde av det som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning 
 det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett 
 tillförlitligt sätt. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i 
 likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. 

 Inkomstskatt 
 Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av 
 tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet 
 enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. 
 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser. 
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Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång 
eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Temporära skillnader beaktas ej i skillnader hänförliga till 
investeringar i dotterbolag, filialer, intresseföretag eller joint venture om företaget kan styra tidpunkten för återföring av 
de temporära skillnaderna och det inte är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att återföras inom en 
överskådlig framtid. Skillnader som härrör från den första redovisningen av goodwill eller vid den första redovisningen 
av en tillgång eller skuld såvida inte den hänförliga transaktionen är ett rörelseförvärv eller påverkar skatt eller redovisat 
resultat utgör inte heller temporära skillnader. 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. Uppskjuten skatt har inte 
redovisats på det skattemässiga underskottet då ledningen ännu inte kan bedöma när i tiden detta underskott beräknas 
kunna utnyttjas mot framtida skattemässiga överskott. 

Det beräknade ackumulerade skattemässiga underskottet per 2017-12-31 uppgår till 12 913 939 (4 138 841). 

Ersättningar till anställda 
Cyxone AB har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad 
under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
Cyxones cyklotid visar lovande initiala resultat i en pilotstudie i etablerad djurmodell för inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, 
genomförd i samarbete med det Medicinska Universitetet i Wien 
 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 
medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla 
tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en 
marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel 
redovisas i investeringsverksamheten. 
 
Eget kapital 
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med ÅRLs indelning. 
 
Nyckeltalsdefinitioner 
Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt. 

Nettoomsättning = Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter och intäktskorrigeringar 

Resultat efter finansiella poster = Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och 
kostnader 

Balansomslutning = Företagets samlade tillgångar 

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital 

Avkastning på totalt kapital = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) / Totalt kapital   

Avkastning på eget kapital = Resultat efter finansiella poster/Justerat eget kapital 
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Not 2 Ersättning till revisorer 2017 2015/2016 

 Revisionsuppdrag 82 500 105 900 
 Summa 82 500 105 900 

Not 3 Personal 2017 2015/2016 

 Löner och andra ersättningar 
 Styrelse och VD samt motsvarande befattningshavare 1 185 103 840 000 
 Övriga anställda 364 919 – 
 Totala löner och andra ersättningar 1 550 022 840 000 

 Sociala kostnader och pensionskostnader 
 Sociala kostnader 644 878 413 929 
 (varav pensionskostnader till styrelse och VD och motsvarande) 183 000 150 000 

 Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader samt pensioner 2 194 900 1 253 929 

 Medelantalet anställda 
 Män 2 1 
 Medelantalet anställda 2 1 

 Könsfördelning i företagets styrelse 
 Män 3 3 
 Kvinnor 1 1 

 Könsfördelning i företagets ledning 
 Män 1 1 

 Utöver i ovanstående tabell redovisade kostnader ingår i bolagets totala personalkostnader, inklusive särskild löneskatt 
 med 44 395 (36 390 kr). 

 Ersättningar 
 Mellan bolaget och VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om 12 månader. Vid uppsägning från bolagets sida erhålls 
 ett avgångsvederlag motsvarande 6 månadslöner. Bolaget har tecknat pensionsförsäkring till VD med en årlig premie 
 om 20 procent av bruttolönen. 

Not 4 Räntekostnader, ränteintäkter och liknande resultatposter 2017 2015/2016 

 Räntekostnader -69 -4 155 
 Summa -69 -4 155 

Not 5 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 2017-12-31 2016-12-31 

 Ingående anskaffningsvärden 752 628 – 
 Förändringar av anskaffningsvärden 
 Inköp 5 801 640 752 628 
 Utgående anskaffningsvärden 6 554 268 752 628 

 Redovisat värde 6 554 268 752 628 
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Not 6 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande 2017-12-31 2016-12-31 
 rättigheter 

 Ingående anskaffningsvärden 846 157 – 
 Förändringar av anskaffningsvärden 
 Inköp 186 972 846 157 
 Utgående anskaffningsvärden 1 033 129 846 157 

 Förändringar av avskrivningar 
 Årets avskrivningar -21 880 – 
 Utgående avskrivningar -21 880 – 

 Redovisat värde 1 011 249 846 157 

 Posten består av pågående patentutgifter, samt utgifter för patentansökan i USA. Bolaget erhöll patent i december 2016. 
Detta medför att inga avskrivningar har gjorts under räkenskapsåret 2015/2016 och påbörjats först januari 2017. 
 Investeringen i licensavtalet betraktas som en del av patentutgifterna och fördelas på patenten. 

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2017-12-31 2016-12-31 

 Övriga poster 58 112 96 909 
 Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 58 112 96 909 

Not 8 Aktiekapital 

 Det totala antalet aktier i Cyxone uppgår till 17 798 111 st med kvotvärde 0,075 kr, per 2017-12-31. 

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2017-12-31 2016-12-31 

 Upplupna semesterlöner 244 458 90 000 
 Upplupna sociala avgifter 76 809 28 279 
 Övriga poster 303 418 89 843 
 Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 624 685 208 122 
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Not 10 Bokslutsrapport 

 För denna årsredovisning har en bokslutsrapport upprättats av Jenny Jacobson som är auktoriserad redovisningskonsult 
genom medlemskap i Srf Konsulterna. 
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