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Delårsrapport för andra kvartalet 2019
1 Januari – 30 Juni, 2019

Andra kvartalet i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 454 TSEK (2 908).

 • Resultat efter skatt uppgick till -18 330 TSEK (-14 324).

 • Resultat per aktie var -1,30 SEK (-3,0). 

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 

 -13 917 TSEK (-16 558).

Första halvåret i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 968 TSEK (5 624).

 • Resultat efter skatt uppgick till -35 670 TSEK (-25 605).

 • Resultat per aktie var -2,70 SEK (-5,30). 

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 

 -21 253 TSEK (-27 309).

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 •  Årsstämman 2019 hölls den 24 april 2019.

 • Nyemission som uppgick till 151,1 MSEK gjordes den 2 maj   

 2019 i samband med notering på Nasdaq First North.

 • Fortsatt uppbyggnad av säljorganisationen i USA.

 • CranioPlug lanseras till utvalda kunder i USA, Tyskland och   

 Sverige.

 • Preklinisk artikel om kombinerad användning av OssDsign   

 implantat och Gentamicin publicerad i Acta Neurochirurgica.

 • Inlämning av registreringsansökan för OssDsign Cranial i   

 Japan.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets slut

 • Meddelande om avsikt att tilldela kontrakt mottogs från   

 National Health Service (NHS) i Storbritannien.

 • Antalet nya kunder i USA ökade med 22 %.

 • Rekrytering av US Operations Director. 

 • De första operationerna med CranioPlug genomförs i USA,   

 Tyskland och Sverige.

 • Ersättningsnivån för OssDsign Cranial fastställd av Franska   

 myndigheter.

Finansiell översikt

Försäljnings-
ökning med 19% 
under andra 
kvartalet

Nyemission 
151.1 MSEK 
den 2 maj 
2019

2019 2018 2019 2018 2018

Koncernen 1 Apr – 30 Juni 1 Apr – 30 Juni 1 Jan – 30 Juni 1 Jan – 30 Juni 1 Jan – 31 Dec

Nettoomsättning, TSEK 3 454 2 908 6 968 5 624 13  264

Rörelseresultat, TSEK -18 144 -11 380 -35 270 -22 568 -50 145

Resultat efter skatt, TSEK -18 330 -14 324 -35 670 -25 605 -56 011

Soliditet, % 91% 57% 91% 57% 63%

Resultat per aktie (före och efter 
utspädning), SEK -1,3 -3,0 -2,7 -5,3 -11,0

Genomsnittligt antal anställda 32,2 26,7 31,0 25,8 27,3
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Förstärkning av organisationen och investeringar för fortsatt tillväxt

Kvartalets höjdpunkt var den framgångsrika börsnoteringen, vars utfall gav oss de resurser som 

behövs för att investera i fortsatt tillväxt under kommande år. Trots all energi och alla resurser som 

börsintroduktionen tog i anspråk, lyckades organisationen behålla sitt fokus på vår kärnverksamhet. 

Detta resulterar i att vi uppvisar en försäljningstillväxt på 19 % under kvartalet.

I USA genomför vi de planerade satsningar som kommunicerades under börsintroduktionen och 

vi har inlett processen att flytta försäljningsansvaret från vår huvuddistributör till det egna 

bolaget OssDsign Inc. Denna process inkluderar även noggrant planerade investeringar i ökad 

försäljningskapacitet. Mot slutet av innevarande år siktar vi på att driva all amerikansk verksamhet 

direkt från vårt eget bolag samtidigt som vi använder ett nätverk av utvalda distributörer för att 

effektivt nå kundgrupper med stor potential i tätbefolkad områden.

En viktig del av övergången till OssDsign Inc är att vi aktivt arbetar med att optimera vårt 

amerikanska distributionsnätverk. Under det andra kvartalet har vi kontrakterat och utfört 

omfattande utbildning av en kärngrupp av distributörer med vilka vi kommer att ha ett nära 

samarbete framöver. För att kunna bygga det amerikanska bolaget och driva försäljningen har vi 

också förstärkt vårt amerikanska team. Redan under inledningen av Q3 har vi kunnat konstatera 

en positiv effekt av dessa initiativ och investeringar. 

I Europa ser vi en fortsatt positiv utveckling i Sverige, Storbritannien, Tyskland och Spanien. I 

Tyskland har vi nyligen genomfört ett antal organisatoriska förändringar och vi avser att ytterligare 

förstärka och bygga den tyska försäljningsorganisationen under det kommande året. Vi har sett 

ett positivt initialt gensvar på dessa förändringar och är övertygade om att försäljningen kommer 

att fortsätta växa kraftigt på denna viktiga marknad. Efter kvartalsslutet fick vi även besked att 

OssDsign Cranial erhållit nationell kostnadsersättning, så kallad reimbursement, i Frankrike, och vi 

planerar därmed en lansering i Frankrike under andra halvåret i år. 

I juni inledde vi lanseringen av vår nya produkt CranioPlug till utvalda kunder i USA, Tyskland och 

Sverige. Vi är mycket glada att kunna göra denna produkt tillgänglig för våra kunder. CranioPlug är 

OssDsigns första “standardprodukt”, dvs. en produkt som inte är patientspecifik, utan kan användas 

vid operationer på en mer regelbunden basis. Därmed kommer den inte bara ge oss intäkter utan 

också större kliniknärvaro och möjligheter att presentera OssDsigns unika material och teknologi, 

vilket i sin tur kommer att stödja försäljningen av skallimplantat.

Vad gäller andra nya marknader, lämnade vi under slutet av juni in en registreringsansökan för 

OssDsign Cranial till den japanska myndigheten för medicintekniska och farmaceutiska produkter 

(PMDA). Japan är, efter USA, världens näst största OECD-marknad sett till värde, och således 

en mycket viktig marknad för oss. Jag ser fram emot att kunna presentera en uppdatering kring 

utvecklingen i Japan och vår strategi senare under året.

Sammantaget har detta varit ett historiskt kvartal för OssDsign – ett kvartal under vilket företaget 

börsnoterats och vi tagit ett starkare grepp om nyckelmarknaderna för vår framtida tillväxt. 

Vi befinner oss i en bra position för att kapitalisera på flera väsentliga tillväxtmöjligheter. Vår 

nuvarande finansiella situation och vår pågående organisationsutveckling gör att vi kommer att 

kunna etablera OssDsign som ett ledande företag inom regenerativa implantatlösningar för skall- 

och ansiktsrekonstruktion.

Anders Lundqvist, CEO

VD har ordet

     Vår nuvarande 
finansiella situation 
och vår pågående 
organisationsutveckling 
gör att vi befinner 
oss i en bra position 
för att kapitalisera 
på flera väsentliga 
tillväxtmöjligheter.

ʻ̒

ʼ̓
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Verksamhet

Framgångsrikt och etablerat företag med stark 

tillväxtpotential

Företaget har i dagsläget erhållit myndighetsgodkännande i EU 

och USA och är framgångsrikt etablerat i Europa. Hösten 2017 

inledde OssDsign kommersialisering av sina produkter i USA, 

världens största medtech-marknad. Företaget ser en stark 

tillväxtpotential i USA och avser att genomföra betydande 

marknadsföringsinitiativ där under åren som kommer. Dessutom 

planerar OssDsign att investera i fortsatt tillväxt i Europa samt 

etablera en position på den japanska marknaden.

Mål och marknadspotential

En rad framgångsrika marknadsinitiativ har skapat stort intresse 

kring företagets produkter, vilket resulterat i en betydande 

försäljningstillväxt de senaste åren. OssDsign har kunnat 

konstatera att det finns god potential för att etablera företagets 

patientspecifika och standardimplantat som standardbehandling 

för skall- och ansiktsskador som tillkommit genom trauma, 

strålningsbehandling, tumörer, stroke eller medfödda defekter. 

Under andra kvartalet 2019 börsnoterades OssDsign. 

Börsintroduktionen resulterade i nytt kapital uppgående till 

139 MSEK efter transaktionskostnader. Detta tillför OssDsign 

de resurser som krävs för att etablera företaget som ett 

snabbväxande, lönsamt medtech-företag som skapar värde för 

kunderna, samtidigt som vi uppfyller vår ambition att leverera 

nytta för patienterna.

OssDsign har utvecklat ett biokeramiskt 
material som, när det implanteras i kroppen, 
ersätts av patientens egen benvävnad 
under läkningsprocessen. Baserat på detta 
biokeramiska material har företaget utvecklat 
patientspecifika skall- och ansiktsimplantat 
samt standardprodukter för lagning av borrhål 
i skallbenet. Dessa produkter ger en förbättrad 
läkningsprocess med låg risk för komplikationer, 
jämfört med konkurrerande produkter. 
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Utveckling av resultat och ställning

ANDRA KVARTALET   

Nettoomsättningen

Nettoomsättningen för andra kvartalet 2019 uppgick till 

3 454 TSEK (2 908), en ökning med 19 %. Försäljningsökningen 

berodde till stor del på en positiv säljutveckling på de mer 

etablerade europeiska marknaderna. Försäljningen i USA under 

perioden påverkades av inledningen av övergången från vår 

masterdistributör till OssDsign Inc.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden april-juni 2019 uppgick till 

-18 144 TSEK (-11 380), en ökad förlust på 6 764 TSEK. Det 

minskade rörelseresultatet beror på ökade marknadsinvesteringar 

främst relaterade till säljorganisationen i USA. Det negativa 

rörelseresultatet påverkas också av kostnader i samband med 

noteringen på Nasdaq First North och att kapitaliseringen av eget 

arbete har minskats. 

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning

Vid periodens början uppgick likvida medel till 37 401 TSEK och 

i slutet av perioden var de 159 162 TSEK. Kassaflödet från den 

löpande verksamheten för perioden var negativt och uppgick 

till 13 917 TSEK (16 558) varav förändringar i rörelsekapitalet 

uppgick till 812 TSEK positivt (-2 364). Det negativa operativa 

kassaflödet förbättrades främst till följd av minskade 

kundfordringar. Finansieringsaktiviteter inklusive noteringen 

på First North bidrog positivt med 135 709 TSEK (2 897). Det 

totala kassaflödet för perioden var positivt med 121 761 TSEK 

(-15 098). Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar 

uppgick under perioden till 31 TSEK (144) och omfattade främst 

investeringar i IT. Investeringar i immateriella tillgångar för perioden 

uppgick till 0 TSEK (1 294).

FÖRSTA HALVÅRET

Nettoomsättningen

Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 6 968 TSEK 

(5 624), en ökning med 24 %. Försäljningsökningen berodde till stor 

del på en positiv säljutveckling på de mer etablerade europeiska 

marknaderna. Försäljningen i USA under perioden påverkades av 

inledningen av övergången från vår masterdistributör till OssDsign 

Inc.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden januari-juni 2019 uppgick till 

-35 270 TSEK (-22 568), vilket innebär ett ökat negativt 

resultat på 12 702 TSEK. Det försämrade rörelseresultatet 

beror främst på ökade marknadsinvesteringar, bland annat i 

försäljningsorganisationen i USA. Det negativa rörelseresultatet 

beror delvis även på kostnader i samband med noteringen på 

Nasdaq First North och att kapitaliseringen av eget arbete har 

minskats.

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning

Vid periodens början uppgick likvida medel till 14 077 TSEK och 

i slutet av perioden var de 159 162 TSEK. Kassaflödet för den 

löpande verksamheten för perioden var negativt med 21 253 TSEK 

(27 309) varav förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 9 751 

TSEK (-2 099). Det negativa operativa kassaflödet förbättrades 

främst till följd av minskade fordringar. Finansieringsaktiviteter 

inklusive noteringen på First North bidrog positivt med 166 518 

TSEK (2 740). Det totala kassaflödet för perioden var positivt 

med 145 086 TSEK (-28 229). Nettoinvesteringar i materiella 

anläggningstillgångar uppgick under perioden till 85 TSEK (745) 

och omfattade främst investeringar i produktionsutrustning. 

Investeringar i immateriella tillgångar för perioden uppgick till 95 

TSEK (-2 916).



   OSSDSIGN AB   |  info@ossdsign.com  |  ossdsign.com  |  6

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
ANDRA KVARTALET

Årsstämman 2019 hölls den 24 april 2019
Vid årsstämman beslutades om fastställande av 

resultaträkningen och balansräkningen, koncernresultaträkningen 

och koncernbalansräkningen, fastställande av vinstallokering 

samt ansvarsfrihet för styrelsen och VD, enligt vad som 

offentliggjorts i Årsredovisningen. Det beslutades också att 

utse Simon Cartmell till styrelsens ordförande (omval) och Viktor 

Drvota (omval), Håkan Engqvist (omval), Newton Aguiar (nyval) och 

Anders Qvarnström (nyval) som styrelseledamöter fram tills nästa 

årsstämma. I samband med årsstämman beslutade man att införa 

ett incitamentsprogram. Programmet omfattar högst 740 107 

teckningsoptioner och 256 894 optioner för anställda, varav 

256 894 optioner har överförts fram tills idag. För fullständig 

information om programmet hänvisas till bolagets hemsida och 

protokollet från årsstämman den 24 april.

Nyemission i samband med notering på Nasdaq First North
Den 2 maj beslöt styrelsen för OssDsign AB, med fullmakt från 

årsstämman den 24 april 2019, om en nyemission på upp till 

5 500 000 aktier och att ansöka om upptagande till handel av 

bolagets aktier på Nasdaq First North. Nyemissionen övertecknades 

och uppgick till 151,3 MSEK före emissionskostnader. Handel på 

Nasdaq First North inleddes den 24 maj 2019.

Fortsatt uppbyggnad av säljorganisationen i USA
OssDsign fortsatte med uppbyggnaden av den amerikanska 

organisation genom att anställa tre tekniska försäljningschefer 

baserade i Florida, Texas respektive San Francisco Bay 

Area. De nya medarbetarna kommer att samarbeta med 

OssDsigns distributörsnätverk för att ge kliniskt stöd och 

driva försäljningsinsatser. Sedan slutet av 2018 representeras 

OssDsign i USA av områdeschefer med ansvar för öst-, väst- och 

mellanregionerna. Tillskottet av tekniska försäljningschefer ger 

OssDsign en ökad geografisk närvaro och en bättre förmåga att 

arbeta nära distributörer och kunder inom viktiga områden i USA. 

Lansering av CranioPlug till utvalda kunder i USA, Tyskland och 
Sverige
CranioPlug, OssDsigns nya produkt för förslutning av borrhål i 

skallbenet och fixering av benlambåer presenterades för utvalda 

kunder i USA, Tyskland och Sverige under juni månad. Detta är 

OssDsigns första standardprodukt för en högvolymsmarknad. 

Under den initiala utvärderingsfasen har OssDsign för avsikt att 

samla in viss kliniska data som ska utgöra stöd för ytterligare 

marknadsföring i Europa och USA, samt bidra till att uppfylla 

myndighetskrav på uppföljning.

Preklinisk artikel om kombinerad användning av OssDsigns 
implantat och Gentamicin publicerad i Acta Neurochirurgica
En viktig preklinisk artikel publicerades i den vetenskapligt 

granskade medicinska tidskriften Acta Neurochirurgica i juni. I 

artikeln beskrivs hur OssDsigns implantat kan kombineras med 

Gentamicin, en vanligt förekommande antibiotika. I artikeln dras 

slutsatsen att OssDsigns implantat, till skillnad från de vanligaste 

konkurrerande materialen som också testats, kan förses med 

gentamicin före operationen för att uppnå direkta kliniska fördelar 

när det gäller att sänka risken för implantatrelaterade infektioner. 

Den vetenskapligt granskade artikeln om dessa viktiga och unika 

egenskaper hos OssDsigns teknologi innebär att det nu finns 

ytterligare evidens som stödjer klinisk användning av OssDsigns 

produkter.

Inlämning av registreringsansökan för OssDsign Cranial i Japan
Den 28 juni lämnade OssDsign in en registreringsansökan för 

godkännande från den japanska läkemedels- och medicintekniska 

myndigheten (Pharmaceutical and Medical Device Agency - 

PMDA). Ett omfattande arbete har lagts ned på att förbereda 

dokumentationen, särskilt eftersom det var nödvändigt att 

genomföra ytterligare prekliniska tester för att uppfylla de 

omfattande krav som råder i Japan. Ett godkännande av ansökan 

innebär att OssDsign får tillgång till den japanska marknaden för 

kranioplastikimplantat, vilket är den näst största OECD-marknaden 

efter USA. Redan innan ansökan lämnades in har japanska 

neurokirurger med etiskt godkännande fått klinisk erfarenhet 

av OssDsigns implantat. Samarbetet mellan OssDsign och de 

japanska neurokirurgerna kommer att fortsätta med ytterligare 

uppbyggnad av klinisk erfarenhet parallellt med kommersiella 

förberedelser inför en lansering i Japan som för närvarande 

planeras under 2020. 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ANDRA 
KVARTALETS SLUT

Meddelande om avsikt att tilldela kontrakt mottogs från National 
Health Service (NHS)
Tidigare i år lämnade OssDsign in en ansökan om deltagande i en 

nationell upphandling för NHS i Storbritannien. Den 19 juli mottog 

OssDsign ett meddelande från NHS Supply Chain om deras avsikt 

att tilldela OssDsign ett kontrakt. Upphandlingen syftar till att 

implementera ett enda nationellt ramavtal avseende samtliga NHS 

sjukhus i Storbritannien. Att ha ett kontrakt med NHS Supply Chain 

skulle vara ett stort steg framåt för OssDsign i Storbritannien vilket 

kan leda till en ökad försäljning som ett resultat av harmoniserade 

beställnings- och prissättningsstrukturer för hela NHS. 

Antalet nya kunder i USA ökade med 22 %
Efter slutet av andra kvartalet har OssDsigns amerikanska 

kundbas ökat avsevärt. Ytterligare åtta nya beställande sjukhus 

innebär en ökning med 22 % och speglar företagets fokuserade 

insatser för att introducera OssDsign Cranial PSI till konton med 

högre volympotential.

Rekrytering av US Operations Director
Det växande amerikanska teamet har förstärkts ytterligare 

med en Operations Director vid OssDsigns nya amerikanska 

huvudkontor i Columbia, MD. Denna befattning kommer på kort 

sikt spela en viktig roll när det gäller att driva den pågående 

övergången av verksamheten från OssDsigns huvuddistributör i 

USA, Matador Medical, till OssDsign Inc. Detta innebär upprättandet 

av logistiska och juridiska strukturer samt support till kunder och 

säljorganisationen i USA, för att säkerställa att överförandet av 

ansvarsområden sker så smidigt som möjligt. 

De första operationerna med CranioPlug genomförs i USA, 
Tyskland och Sverige
Efter slutet av denna räkenskapsperiod användes CranioPlug 

för första gången kliniskt i USA, Tyskland och Sverige. Som en 

del av en begränsad lansering till utvalda kunder i dessa regioner 

har produkter implanterats med positiva resultat. Återkopplingen 

från dessa och framtida implantationer med CranioPlug kommer 

att ingå i OssDsigns regulatoriska uppföljning samtidigt som det 

kommer att tillföra data som kan utgöra underlag för en bredare 

lansering av CranioPlug under årets gång. 

OSSDSIGN Cranial blir ersättningsberättigat i Frankrike
I augusti fick OssDsign ett besked från ansvariga myndigheter i 

Frankrike om att nivån för kostnadsersättning via det franska 

sjukförsäkringssystemet har fastställts för OssDsign Cranial PSI. 

Frankrike var den enda återstående nyckelmarknaden i Europa 

där OssDsign saknade godkännande för ersättning. Förutom 

OssDsign finns det enbart två andra konkurrerande produkter som 

beviljats ersättning i Frankrike. Som ett resultat av att ersättning 

beviljas har OssDsign intensifierat förberedelserna för lanseringen 

i Frankrike under andra halvåret 2019.

ÖVRIGA 
UPPLYSNINGAR

Ägarstruktur
I slutet av det andra kvartalet fanns det cirka 1 372 aktieägare i 

OssDsign AB, varav de tre största ägde 45,9 % av kapitalet och 

rösträtterna. Det totala antalet aktier uppgick till 17 733 168. De 

största aktieägarna, den 30 juni 2019, var Karolinska Development 

AB, SEB Ventures och Fouriertransform AB. 

Medarbetare
Vid periodens slut fanns det sammanlagt 33 (28) anställda, av 

vilka 36 % var kvinnor. Detta innefattar medarbetare på kontoret 

och produktionsanläggningen i Uppsala, samt säljare i Tyskland, 

Storbritannien och USA.

Finansiering
Styrelsen granskar regelbundet bolagets nuvarande och 

prognostiserade kassaflöden för att säkerställa att nödvändiga 

medel och resurser finns för att bedriva verksamheten och arbeta 

i den strategiska riktning som styrelsen enats om. Bolagets 

långsiktiga kassabehov bestäms till stor del av hur framgångsrika 

nuvarande produkter är eller förväntas vara på marknaden. I 

samband med bolagets notering på Nasdaq First North Exchange 

i maj 2019 genomfördes en nyemission på 151,3 MSEK före avdrag 

för emissionskostnader. Nettobeloppet som tillfördes bolaget 

uppgick till cirka 139,6 MSEK. Det är styrelsens bedömning att den 

nuvarande kassan är tillräcklig för att realisera bolagets nuvarande 

affärsplan. 

Transaktioner med närstående
Inga fordringar på eller skulder till närstående finns på balansdagen. 

Inga transaktioner som väsentligen påverkat företagets ställning 

och resultat har ägt rum mellan företaget och närstående.

Risker och osäkerhetsfaktorer
OssDsigns risker och osäkerhetsfaktorer innefattar, men 

är inte begränsade till, finansiella risker såsom framtida 

resultatutveckling, finansiering, samt valutakurs- och kreditrisker. 

Utöver marknadsrisker finns det också risker relaterade till 

OssDsigns verksamhet, såsom erhållande av nödvändiga licenser 

från myndigheter, produktutveckling, patent och immateriella 

rättigheter, produktansvar och framåtblickande information som 

kan påverka företaget. Dessutom finns det ingen garanti för 

att företaget kan erhålla nödvändiga ekonomiska resurser för 

att bedriva sin verksamhet. Ytterligare information om bolagets 

riskexponering finns på sidorna 35-36 i OssDsigns årsredovisning 

för år 2018.
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Koncernens resultaträkning i sammandrag

Koncernens rapport för resultat och övrigt totalresultat i 
sammandrag

2019 2018 2019 2018 2018

SEK 000’ 1 Apr – 30 Juni 1 Apr – 30 Juni 1 Jan – 30 Juni 1 Jan – 30 Juni 1 Jan – 31 Dec

Periodens resultat -18 330 -14 324 -35 670 -25 605 -56 011

Övrigt totalresultat

Poster som har omförts eller kan omföras till 
periodens resultat -25 10 24 18 19

Skatt på poster som kan komma att om-
klassificeras 0 0 0 0

Periodens övriga totalresultat -25 10 24 18 19

PERIODENS TOTALRESULTAT -18 355 -14 314 -35 645 -25 587 -56 992

2019 2018 2019 2018 2018

SEK 000´ 1 Apr – 30 Juni 1 Apr – 30 Juni 1 Jan – 30 Juni 1 Jan – 30 Juni 1 Jan – 31 Dec

Nettoomsättning 3 454 2 908 6 968 5 624 13 264

Övriga rörelseintäkter 387 894 846 1 145 2 373

Aktiverat arbete för egen räkning - 1 294 95 2 916 6 696

Material och köpta tjänster -1 574 -1 102 -2 954 -1 961 -4 947

Övriga externa kostnader -9 385 -6 023 -19 006 -14 116 -33 048

Personalkostnader -10 119 -8 151 -18 758 -14 026 -30 290

Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -589 -917 -2 040 -1 775 -3 628

Reservering kreditförluster -54 -160 -21 -160 -152

Övriga rörelsekostnader -264 -121 -400 -214 -412

Rörelseresultat -18 144 -11 380 -35 270 -22 568 -50 145

Resultat från finansiella poster
Finansnetto -24 -2 805 -126 -2 898 -5 716
Resultat efter finansiella poster -18 168 -14 185 -35 396 -25 466 -55 861

Periodens skatt -162 -140 -274 -140 -150
Periodens resultat -18 330 -14 324 -35 670 -25 605 -56 011

Resultat per aktie
Resultat per aktie, före och efter utspädning, 
kr -1,3 -3,0 -2,7 -5,3 -11,0
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Koncernens balansräkning i sammandrag

2019 2018 2018

SEK 000´ 30 Juni 30 Juni 31 Dec

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 27 520 25 428 28 514

Materiella anläggningstillgångar 4 398 8 893 8 108

Summa anläggningstillgångar 31 918 34 320 36 623

Omsättningstillgångar

Varulager 1 181 669 1 354

Kundfordringar 5 218 3 652 6 100

Övriga fordringar 1 754 1 667 16 319

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 590 487 649

Likvida medel 159 162 7 005 14 077

Summa omsättningstillgångar 167 905 13 480 38 498

SUMMA TILLGÅNGAR 199 823 47 800 75 120

2019                               2018 2018

SEK 000’ 30 Juni 30 Juni 31 Dec

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 182  378 27 536 47 492

Summa eget kapital 182 378 27 536 47 492

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 2 524 3 037 2 781

Leasingskuld 1 276 5 088 4 287

Övriga skulder 57 170 113

Summa långfristiga skulder 3 857 8 295 7 181

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 627 552 627

Leverantörsskulder 4 307 1 110 4 044

Leasingskuld 1 056 1 529 1 745

Aktuella skatteskulder 305 - 548

Övriga skulder 1 253 1 043 5 957

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 040 7 735 7 528

Summa kortfristiga skulder 13 589 11 969 20 448

Summa skulder 17 446 20 264 27 628

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 199 823 47 800 75 120
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Koncernens rapport över förändring i eget kapital i 
sammandrag

SEK 000’
Aktiekapital

Ej registrerat 
aktiekapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital
Reserver

Balanserat 
resultat inkl. 

årets resultat

Totalt eget 
kapital

Eget kapital 2018-01-01 299 - 70 200 -2 -20 078 50 419

Periodens resultat - - - - -25 605 -25 605

Periodens övriga totalresultat - - - 20 3 23

Summa årets totalresultat - - - 20 -25 603 -25 583

Transaktioner med ägarna

Ränta konvertibler - - 2 700 - - 2 700

Summa transaktioner med ägarna - - 2 700 - - 2 700

EGET KAPITAL 2018-06-30 299 - 72 900 -18 -45 681 27 536

Eget kapital 2019-01-01 348 330 122 886 17 -76 090 47 492 

Periodens resultat - - - - -35 670 -35 670

Övrigt totalresultat - - - 7 17 24

Summa årets totalresultat - - - 7 -35 653 -35 645

Transaktioner med ägarna

Nyemission 760 -330 183 416 - - 183 846

Nyemissionskostnader - - -13 315 - - -13 315

Summa transaktioner med ägarna 760 -330 170 101 - - 170 531

EGET KAPITAL 2019-06-30 1 108 - 292 987 24 -111 742 182 378
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Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

2019 2018 2019 2018 2018

SEK 000’ 1 Apr – 30 Juni 1 Apr – 30 Juni 1 Jan – 30 Juni 1 Jan – 30 Juni 1 Jan – 31 Dec

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat efter finansiella poster -18 168 -14 185 -35 396 -25 466 -55 861

Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 3 978 202 4 909 759 2 401

Betald inkomstskatt -539 -212 -517 -503 -658

-14 729 -14 194 -31 004 -25 209 - 54 118

Förändringar av varulager 101 -188 173 -188 -872

Förändringar av rörelsefordringar 789 -837 15 505 -2 496 -19 997

Förändringar av rörelseskulder -79 -1 339 -5 927 584 8 935

Summa förändringar av rörelsekapital 812 -2 364 9 751 -2 099 -11 934

Kassaflöde från den löpande verksamheten -13 917 -16 558 -21 253 -27 309 -66 052

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar - -1 294 -95 -2 916 -6 696

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -31 -144 -85 -745 -960

Kassaflöde från investeringsverksamheten -31 -1 437 -180 -3 660 -7 656

Finansieringsverksamheten

Nyemission 139 565 2 700 170 531 2 700 30 186

Upptagna lån - 197 - 197 22 879

Amortering av lån -3 856 - -4 013 -157 -513

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 135 709 2 897 166 518 2 740 52 5512

Periodens kassaflöde 121 761 -15 098 145 086 -28 229 -21 157

Likvida medel vid periodens början 37 401 22 103 14 077 35 233 35 233

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 159 162 7 005 159 162 7 005 14 077
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Moderföretagets resultaträkning i sammandrag

* Periodens övriga totalresultat i moderbolaget överensstämmer med periodens resultat.

2019 2018 2019 2018 2018

SEK 000’ 1 Apr – 30 Juni 1 Apr – 30 Juni 1 Jan – 30 Juni 1 Jan – 30 Juni 1 Jan – 31 Dec

Nettoomsättning 3 454 2 908 6 968 5 624 13 264

Övriga rörelseintäkter 387 894 846 1 145 2 373

Material och köpta tjänster -1 574 -1 102 -2 954 -1 961 -4 947

Övriga externa kostnader -12 879 -9 074 -25 174 -18 114 -41 952 

Personalkostnader -7 397 -5 715 -14 103 -11 141 -23 839

Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar -165 -136 -328 -268 -555

Övriga rörelsekostnader -264 -121 -400 -214 -412

Rörelseresultat -18 437 -12 346 -35 144 -24 929 -56 069

Resultat från finansiella poster

Finansnetto -34 -2 748 -82 -2 786 -5 494

Resultat efter finansiella poster -18 471 -15 094 -35 225 -27 715 -61 563

Periodens skatt - - - - -

PERIODENS RESULTAT -18 471 -15 094 -35 225 -27 715 -61 563
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Moderföretagets balansräkning i sammandrag

2019 2018 2018

SEK 000’ 30 Juni 30 Juni 31 Dec

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt aktiekapital 15 211

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 2 140 2 486 2 414

Summa anläggningstillgångar 2 140 2 486 2 414

Omsättningstillgångar

Varulager 1 181 669 1 354

Kundfordringar 5 522 2 951 5 531

Fordringar hos koncernbolag 1 028 1 127 972

Övriga fordringar 1 720 1 628 1 103

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 652 755 813

Kassa och Bank 158 094 6 846 12 647

Summa omsättningstillgångar 168 197 13 976 22 419

SUMMA TILLGÅNGAR 170 337 16 461 40 044

2019 2018 2018

SEK 000’ 30 Juni 30 Juni 31 Dec

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 1 108 299 348

Bundna reserver 72 900 330

Fria reserver 188 404 -43 020 79 866

Årets resultat -35 225 -27 715 -61 563

Summa eget kapital 154 287 2 464 18 982

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 2 524 3 037 2 781

Övriga skulder 57 170 113

Summa långfristiga skulder 2 581 3 207 2 894

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 627 552 627

Leverantörsskulder 4 100 1 778 4 004

Aktuella skatteskulder 305 548

Övriga skulder 756 854 5 794

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 681 7 606 7 310

Summa kortfristiga skulder 13 469 10 790 18 169

Summa skulder 16 050 13 997 21 063

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 170 337 16 461 40 045
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Noter

Not 1  |  Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats 

i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga 

bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för 

moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 

9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har 

samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats 

som i den senaste årsredovisningen.

Upplysningar enligt IAS 34. 16A framkommer förutom i de 

finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga 

delar av delårsrapporten.

Not 2  |  Säsongseffekter

Då OssDsigns produkter är avsedda för elektiva operationer kan 

försäljning och vinster komma att påverkas av säsongseffekter 

som ligger utanför bolagets kontroll. Exempelvis kan efterfrågan 

i Europa påverkas under sommarmånaderna och i USA vid 

perioden runt Thanksgiving.

Not 3  |  Information om rörelsesegment

Koncernens verksamhet delas upp i rörelsesegment baserat 

på de delar av verksamheten företagets högsta verkställande 

beslutsfattare följer upp, så kallad “management approach“ 

eller företagsperspektiv. Koncernens interna rapportering är 

uppbyggd utifrån att  koncernledningen  följer  upp verksamheten 

i sin helhet. Koncernen har utifrån denna interna rapportering 

identifierat att koncernen endast har ett segment.

Intäkter från externa kunder har hänförts till enskilda länder 

efter det land där försäljningen skett från. Koncernens 

anläggningstillgångar är i sin helhet lokaliserade till Sverige.

OssDsign har intäkter från en enskild kund (Distributör Matador 

medical Inc) som uppgår till > 10%. Totala intäkterna från denna 

kund uppgår för Q2-2019 till 1 299 TSEK (1 263) och för första 

halvåret 2019 till 2 338 TSEK (2 272).

NETTOOMSÄTTNINGEN PER GEOGRAFISK MARKNAD

Q2 Första halvåret

SEK 000´ 2019 2018 2019 2018

USA 1 299 1 263 2 338 2 272

Europa 2 070 1 607 4 515 3 199

Övriga världen 85 38 115 152

SUMMA 3 454 2 908 6 968 5 624
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Undertecknande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar 
att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av 
moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning 
och resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som 
ingår i koncernen står inför.
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OSSDSIGN AB – UPPSALA 21/8 2019

Denna rapport har upprättats på både svenska och 
engelska. I händelse av avvikelser mellan versionerna är 
det den svenska versionen som gäller. Delårsrapporten har 
inte varit föremål för granskning av företagets revisorer.
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