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Delårsrapport för första kvartalet 2020
1 Januari – 31 Mars, 2020

Januari – Mars i siffror

• Nettoomsättningen uppgick till 7 726 TSEK (3 514).

• Resultatet efter skatt uppgick till -18 312 TSEK (-17 340).

• Resultatet per aktie var -1,0 SEK (-1,5).

•  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till

-22 366 TSEK (-22 547).

Väsentliga händelser under första kvartalet

•  Bolaget har tecknat ett nytt hyresavtal för huvudkontor och

en modern tillverkningsanläggning i Uppsala.

•  Slutförd överföring av den kommersiella verksamheten i USA.

• Första intäkterna från försäljning i Frankrike.

• Regulatoriskt godkännande i Japan för OssDsign Cranial PSI.

Väsentliga händelser efter första kvartalets slut

• Vice President Sales för OssDsign USA Inc utsedd.

•  OssDsign Cranial PSI godkänd för fullständig nationell

kostnadsersättning i Japan.

COVID-19-pandemin

Den inledande fasen av COVID-19-pandemin påverkade inte 

väsentligt det första kvartalet 2020. Sedan mitten av mars 

har bolaget dock märkt av en framflyttning av planerade 

operationer, inklusive de som är relevanta för OssDsign, som en 

del av hälsovårdssystemens hantering av pandemin. Den här 

utvecklingen har givit upphov till ett minskande orderflöde och 

kommer att inverka på försäljningen under det andra kvartalet. 

OssDsign är övertygat om att det här är en tillfällig situation, och 

att operationsvolymerna kommer att återgå till nivåerna innan 

COVID-19-situationen inleddes när sjukhusen kan normalisera sin 

prioritering av olika typer av behandlingar igen. Dessutom väntas 

ett ytterligare orderflöde kopplat till all i dagsläget framflyttad 

nödvändig rekonstruktiv kirurgi.

Finansiell översikt
2020 2019 2019

Koncernen 1 Jan – 31 Mars 1 Jan – 31 Mars 1 Jan – 31 Dec

Nettoomsättning, TSEK 7 726 3 514 16 876

Rörelseresultat, TSEK -18 260 -17 126 -83 526

Resultat efter skatt, TSEK -18 312 -17 340 -84 245

Soliditet, % 88% 74% 88%

Resultat per aktie (före och efter utspädning), SEK -1,0 -1,5 -5,5

Genomsnittligt antal anställda 40,8 29,9 35,5

Försäljningsökning 
med 52% jämfört 
med Q4 2019
+120% jämfört
med Q1 2019

Resultatförbättring 
med 36% jämfört 
med Q4 2019
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VD har ordet

Fortsatt kvartalsvis tillväxt samtidigt som lanseringen i Japan närmar sig

Den starka trenden i slutet av 2019 fortsatte även i början av 2020, och under årets första kvartal 

levererade OssDsign en försäljningstillväxt om 52% jämfört med Q4 2019. De investeringar som vi 

genomförde under 2019 i enlighet med vår noteringsstrategi fortsatte att betala sig i USA, vår enskilt 

största marknad, och det gjorde att vår försäljning på denna marknad ökade med 34% jämfört med 

Q4 2019. I Europa etablerade vi oss i Frankrike samtidigt som vi förstärkte våra insatser på övriga 

marknader, vilket gav upphov till en försäljningstillväxt om 67% jämfört med Q4 2019. Dessutom 

indikerar de starka initiala siffrorna i Frankrike att vi kan få fart på försäljningen snabbt på nya 

marknader.

Sammantaget visar våra starka försäljningssiffror att genomförandet av strategin för perioden 

efter vår notering har tagit OssDsigns kommersiella verksamhet till en ny nivå. Vi har genomfört 

omfattande investeringar och strukturella förbättringar i USA och Europa samtidigt som den 

gradvisa lanseringen av CranioPlug fortlöper, och vi kan nu se tydliga resultat av dessa insatser. Det 

är framförallt uppmuntrande att våra insatser börjar ge effekt även på vårt resultat. Under Q1 kunde 

vi se inledningen av de förbättringar som vi förväntar oss då vårt operativa resultat förbättrades med 

36% jämfört med Q4 2019.

En annan viktig del av våra investeringar efter noteringen var den regulatoriska ansökningsprocessen 

i Japan. Det var därför glädjande att kunna meddela att den japanska myndigheten PMDA godkänt 

vår ansökan för OssDsign Cranial PSI alldeles i slutet av kvartalet. Vi har även precis fått positivt 

besked om nivån för kostnadsersättning av produkten, ett beslut som väntas verkställas i början av 

juni. Vår plan är att lansera OssDsign Cranial PSI i Japan tillsammans med en lokal partner, och vi är för 

närvarande inne i slutförhandlingar med potentiella kandidater. Samtidigt sammanställer vi de kliniska 

data som vi behöver för att kunna ansöka om marknadsgodkännande i Japan även för CranioPlug, 

och vi förväntar oss att kunna lämna in en ansökan senare i år.

I början av det andra kvartalet hade vi ett utmärkt utgångsläge för att kunna leverera fortsatta 

försäljnings- och resultatförbättringar. Dock kommer den pågående COVID-19-pandemin att 

tillfälligt påverka denna utveckling. Hälsovårdssystem över hela världen har nu bytt fokus till att 

framförallt hantera pandemin, och det gör att säljrepresentanter inte längre har möjlighet att besöka 

sjukhus. Dessutom har en betydande del av den planerade kirurgin skjutits upp. Samtidigt kvarstår 

det underliggande behovet för våra produkter. Sjukhusen genomför fortfarande livsavgörande 

operationer för stroke- och traumapatienter samtidigt som de hanterar COVID-19-situationen, men 
majoriteten av den nödvändiga rekonstruktiva kirurgin där våra implantat används har flyttats fram i 

tiden. Även många hjärntumöroperationer har skjutits upp på grund av den nuvarande situationen, 

men de förväntas bli aktuella igen när sjukhusen kan återgå till en mer normal verksamhet.

Om vi blickar framåt så är vi övertygade om att vi nu upplever en tillfällig och övergående negativ 

påverkan på vår försäljningstillväxt, och för att utnyttja våra resurser maximalt under denna period 

fokuserar vi nu på att genomföra fortsatta förbättringar inom våra CAD- och produktionsprocesser. 

Förbättringar inom de här områdena kommer att leda till en ännu starkare lönsamhet över tid.

Jag är stolt över att kunna presentera ett Q1-resultat som grundar sig på en framgångsrikt planerad 

och genomförd strategi, samt givetvis en hel del hårt arbete. Vi är fullständigt övertygade om att 

vi kommer att återgå till vår starka trend och fortsätta att leverera goda försäljningsresultat när 

hälsovårdens prioriteringar börjar att normaliseras. OssDsign kommer då att vara bättre rustat än 

någonsin tidigare med utmärkta möjligheter att bidra till förbättrade utfall för patienter och deras 

läkare, och det kommer att visa sig i form av en fortsatt stark försäljningstillväxt.

Anders Lundqvist, CEO

Vi är fullständigt 
övertygade om att vi 
kommer att återgå till 
vår starka trend och 
fortsätta att leverera goda 
försäljningsresultat när 
hälsovårdens prioriteringar 
börjar att normaliseras. 
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Verksamhet

Status

Produktion sker i OssDsigns lokaler i Uppsala. Företaget har 

erhållit myndighetsgodkännande i EU, USA samt Japan och 

är framgångsrikt etablerat i Europa och USA. 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 samtidigt som nya applikationer av 

den befintliga teknikplattformen är under utveckling. 

Koncernen OssDsign är ett medicintekniskt 
företag som 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 publicerade data för traditionella 
teknologier.
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Utveckling av resultat 
och ställning

JANUARI – MARS

Nettoomsättningen

Nettoomsättningen för det första kvartalet 2020 uppgick 

till 7 726 TSEK (3 514), en ökning med 120%, vilket rensat för 

valutaeffekter ger en ökning med 101%. En fortsatt stark 

försäljningstillväxt i USA (+220%) är den största faktorn i denna 

tillväxt. USA levererar för det fjärde kvartalet i rad mer än 30% 

tillväxt. Den europeiska försäljningen var även den stark under 

det första kvartalet. Tyskland, England och Frankrike var de 

största drivkrafterna till detta (+70%). Totalt levererar Ossdsign 

en tillväxt mot Q4-2019 på 51% rensat för valuta.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden januari–mars 2020 uppgick till 

-18 260 TSEK (-17 126). Genomförda planerade investeringar i 

sälj och produktionsorganisation ökade personalkostnaderna 

med 4,8 MSEK. Den förbättrade försäljningen +4,2 MSEK bidrog 

starkt till att minska den ökande förlusten till 1 134 TSEK eller 

7%. Personalkostnaderna för första kvartalet 2020 ligger på 

samma nivå som under Q4 2019 och förlusten har minskats i en 

jämförelse med snittresultatet för det andra halvåret 2019 med 

5,9 MSEK eller 24%.

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning

Vid periodens början uppgick likvida medel till 113 540 TSEK 

och i slutet av perioden var de 89 285 TSEK. Kassaflödet 

från finansieringsverksamheten uppgick till -2 486 TSEK och 

påverkades primärt av deposition av en årshyra för nya lokaler 

som inbetalades i januari. Inflyttning kommer att ske i etapper 

från och med halvårsskiftet 2020. Det totala kassaflödet 

för perioden var negativt med -24 409 TSEK (23 325 TSEK). 

Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick 

till 25 TSEK (149 TSEK) och omfattade främst investeringar 

kopplade till produktion. Investeringar i immateriella tillgångar 

uppgick för perioden till 0 TSEK (94 TSEK).
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA 
KVARTALET

Nytt hyresavtal för huvudkontoret i Uppsala, Sverige

Bolaget har tecknat ett nytt hyresavtal för huvudkontor och en 

modern tillverkningsanläggning. Byte av lokaler sker i etapper 

med start vid halvårsskiftet 2020.

Slutförd överföring av den kommersiella verksamheten i USA

I början av februari meddelade OssDsign att överföringen av 

bolagets kommersiella verksamhet i USA från den tidigare 

huvuddistributören till OssDsign USA Inc, ett helägt dotterbolag 

till OssDsign AB, är slutförd. Den successiva övergången från 

en huvuddistributör till en egen organisation har genomförts 

i linje med OssDsigns strategiska plan för den amerikanska 

marknaden. OssDsign kommer framöver att bedriva sin 

amerikanska verksamhet från den nya anläggningen i Columbia, 

MD. Den växande organisationen kommer även framöver att

stötta det befintliga nätverket av distributörer i arbetet med

att driva försäljningstillväxten samt genomföra kliniska projekt

och marknadsföringsaktiviteter i samarbete med ledande

neurokirurger.

Första intäkterna från försäljning i Frankrike

Efter att OssDsign Cranial PSI godkändes för kostnadsersättning 

inom det nationella hälsovårdssystemet i Frankrike, har OssDsign 

intensifierat sina marknadsförberedande aktiviteter i landet 

tillsammans med en lokal försäljningskonsult. Den starka 

efterfrågan i Frankrike bekräftades under första kvartalet med 

försäljning till ett flertal ledande franska sjukhus redan innan 

bolaget utsett en nationell kommersiell partner.

Regulatoriskt godkännande i Japan för OssDsign Cranial PSI 

Den 30 mars meddelades att OssDsign erhållit regulatoriskt 

godkännande av den japanska myndigheten för läkemedel 

och medicintekniska produkter (PMDA) för OssDsign Cranial 

PSI. Bolaget kommer att lansera OssDsign Cranial PSI i Japan 

tillsammans med en japansk distributionspartner när beslutet 

om nationell kostnadsersättning erhållits, vilket beräknas ske 

inom de kommande sex månaderna.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FÖRSTA 
KVARTALETS SLUT

Vice President Sales för OssDsign USA Inc. tillsatt

OssDsign meddelade i maj att man tillsatt Eric Patermo som Vice 

President Sales for OssDsign USA Inc.

Eric Patermo har mer än 25 års erfarenhet av marknadsegmenten 

neurokirurgi och ortopedi. Närmast var Eric Patermo Vice President 

Sales för Burst Biologics (Smart Surgical) ett bolag som utvecklar 

och producerar teknologier för förbättrad benläkning. Tidigare har 

Eric Patermo, utöver andra uppdrag, haft en ledande roll i den 

amerikanska säljorganisationen för ApaTech Ltd, ett engelskt 

bolag verksamt inom ortobiologi som framgångsrikt såldes under 

2010 till Baxter för 330 MUSD. Med sin gedigna bakgrund av att 

leda och bygga högpresterande säljorganisationer kommer Eric 

Patermo att vara starkt bidragande till en fortsatt accelererad 

tillväxt för och expansion av OssDsign i USA.

OssDsign Cranial PSI godkänd för fullständig nationell 

kostnadsersättning i Japan

Den 11 maj erhöll OssDsign positivt besked från det japanska 

ministeriet för hälsa, arbetsliv och välfärd (MHLW) att man 

beslutat om nationell kostnadstäckning för OssDsign Cranial 

PSI i Japan. Beslutet erhölls tidigare än förväntat och kommer 

att träda i kraft i början av juni. Diskussionerna med en japansk 

affärspartner är nära att nå fram till en överenskommelse 

vilket kommer inom kort att presenteras tillsammans med en 

detaljerad strategi för den kommande marknadslanseringen.

COVID-19-PANDEMIN
Den inledande fasen av COVID-19-pandemin påverkade inte 

väsentligt det första kvartalet 2020. Sedan mitten av mars 

har bolaget dock märkt av en framflyttning av planerade 

operationer, inklusive de som är relevanta för OssDsign, som en 

del av hälsovårdssystemens hantering av pandemin. Den här 

utvecklingen har givit upphov till ett minskande orderflöde och 

kommer att inverka på försäljningen under det andra kvartalet. 

OssDsign är övertygat om att det här är en tillfällig situation, och 

att operationsvolymerna kommer att återgå till nivåerna innan 

COVID-19-situationen inleddes när sjukhusen kan normalisera 

sin prioritering av olika typer av behandlingar igen. Dessutom 

väntas ett ytterligare orderflöde kopplat till all i dagsläget 

framflyttad nödvändig rekonstruktiv kirurgi.
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Ägarstruktur

I slutet av det första kvartalet fanns det ca 1 252 aktieägare i 

OssDsign AB, varav de tre största aktieägarna ägde 39,9% av 

kapitalet och rösträtterna. Det totala antalet aktier uppgick till 

17 733 168. De största aktieägarna, den 31 Mars 2020, var SEB 

Ventures, Karolinska Development AB och Fouriertransform AB.

Koncernstruktur

OssDsign AB är moderbolaget i koncernen, som förutom 

OssDsign AB består av de helägda dotterbolagen Ossdsign Ltd 

med säte i England och OssDsign USA inc med säte i Maryland, 

USA.

OssDsigns verksamhet bedrivs huvudsakligen genom moder-

bolaget OssDsign AB med säte i Uppsala.

Medarbetare

Vid periodens slut fanns det sammanlagt 40 (30) anställda av 

vilka 46% var kvinnor. Detta innefattar medarbetare på kontoret 

och produktionsanläggningen i Uppsala, samt säljare i Tyskland, 

Storbritannien och USA.

Finansiering

Styrelsen ser på regelbunden basis över bolagets befintliga och 

prognostiserade kassaflöden för att säkerställa att bolaget har 

de medel och resurser som krävs för att bedriva verksamheten 

och den strategiska inriktningen som styrelsen beslutat 

om. Bolagets långsiktiga kassabehov bestäms till stor del av 

hur framgångsrik nuvarande produkter kommer att bli/är på 

marknaden.

Styrelsen har beaktat olika scenarier när det gäller påverkan på 

företagets kassaflöde kopplat till COVID-19. Styrelsen anser att 

finansieringen av verksamheten bedöms vara säkerställd för 

åtminstone 12 månader framåt.

Transaktioner med närstående

Dotterbolagen OssDsign USA Inc och OssDsign Ltd fakturerar 

sina kostnader till moderbolaget enligt transferprisavtal. 

Moderbolaget har per balansdagen en fordran på OssDsign USA 

Inc på 4 637 TSEK och en skuld till OssDsign Ltd på 77 TSEK.

Risker och osäkerhetsfaktorer

OssDsigns risker och osäkerhetsfaktorer innefattar, men är inte 

begränsade till, finansiella risker såsom framtida 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. Ytterligare information om bolagets riskexponering 

finns på sidorna 63-65 i OssDsigns årsredovisning för 2019.
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Koncernens resultaträkning i sammandrag

Koncernens rapport för resultat och övrigt totalresultat 
i sammandrag

2020 2019 2019

SEK 000’ 1 Jan – 31 Mars 1 Jan – 31 Mars 1 Jan – 31 Dec

Periodens resultat -18 312 -17 340 -84 245

Övrigt totalresultat

Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat 169 8 18

Skatt på poster som kan komma att omklassificeras 0 0 0

Periodens övrigt totalresultat 169 8 18

PERIODENS TOTALRESULTAT -18 143 -17 332 -84 228

2020 2019 2019

SEK 000’ 1 Jan – 31 Mars 1 Jan – 31 Mars 1 Jan – 31 Dec

Nettoomsättning 7 726 3 514 16 873

Övriga rörelseintäkter 740 459 1 723

Aktiverat arbete för egen räkning 0 95 95

Material och köpta tjänster -2 502 -1 380 -7 205

Övriga externa kostnader -9 300 -9 621 -44 844

Personalkostnader -13 462 -8 639 -44 901

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -1 307 -1 452 -4 099

Reservering kreditförluster 70 34 -176

Övriga rörelsekostnader -224 -136 -992

Rörelseresultat -18 260 -17 126 -83 526

Resultat från finansiella poster

Finansnetto -52 -102 -226

Resultat efter finansiella poster -18 312 -17 228 -83 752

Periodens skatt - -112 -493

Periodens resultat -18 312 -17 340 -84 245

Resultat per aktie

Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK -1,0 -1,5 -5,47
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Koncernens balansräkning i sammandrag

2020 2019 2019

SEK 000’ 31 Mars 31 Mars 31 Dec

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 25 611 27 820 26 431

Materiella anläggningstillgångar 3 176 7 990 3 608

Summa anläggningstillgångar 31 101 35 809 30 040

Omsättningstillgångar

Varulager 1 828 1 282 1 752

Kundfordringar 7 494 5 853 5 266

Övriga fordringar 1 947 1 711 1 650

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 035 787 1 020

Likvida medel 89 285 37 401 113 540

Summa omsättningstillgångar 101 589 47 035 123 227

SUMMA TILLGÅNGAR 132 690 82 844 153 267

2020 2019 2019

SEK 000’ 31 Mars 31 Mars 31 Dec

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 117 176 61 150 135 275

Summa eget kapital 117 176 61 150 135 275

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 2 139 2 652 2 310

Leasingskuld 824 4 058 976

Övriga skulder - 85 -

Summa långfristiga skulder 2 963 6 795 3 286

Kortfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 513 627 513

Leverantörsskulder 2 411 3 095 2 911

Leasingskuld 600 3 022 750

Aktuella skatteskulder - 301 356

Övriga skulder 1 887 1 135 1 868

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 141 7 718 8 308

Summa kortfristiga skulder 12 551 14 899 14 706

Summa skulder 15 514 21 694 17 992

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 132 690 82 844 153 267
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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

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

Periodens resultat - - - - -17 340 -17 340

Periodens övrigt totalresultat - - - 32 - 32

Summa periodens totalresultat - - - 32 -17 340 -17 308

Transaktioner med ägarna

Ränta konvertibler 417 -330 32 471 - - 32 558

Konvertibler - - -1 591 - - -1 591

Summa transaktioner med ägarna 417 -330 30 880 - - 30 966

UTGÅENDE EGET KAPITAL 
2019-03-31

765 - 153 766 49 -93 429 61 150

Ingående eget kapital 2020-01-01 1 108 - 294 467 35 -160 335 135 275

Periodens resultat - - - - -18 312 -18 312

Periodens övrigt totalresultat - - - 169 44 213

Summa periodens totalresultat - - - 169 -18 268 -18 099

Transaktioner med ägarna

Nyemission - - - - - -

Nyemissionskostnader - - - - - -

Optionsprogram - - - - - -

Summa transaktioner med ägarna - - - - - -

UTGÅENDE EGET KAPITAL 
2020-03-31

1 108 - 294 467 204 -178 603 117 176
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Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

2020 2019 2019

SEK 000’ 1 Jan – 31 Mars 1 Jan – 31 Mars 1 Jan – 31 Dec

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat efter finansiella poster -18 312 -17 261 -83 752

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 962 964 2 752

Betald inkomstskatt -890 23 -685

-18 240 -16 275 -81 685

Förändringar av varulager -8 71 -411

Förändringar av rörelsefordringar -1 568 -495 -20

Förändringar av rörelseskulder -2 083 -5 848 -4 476

Summa förändringar av rörelsekapital -4 126 -6 273 -4 908

Kassaflöde från den löpande verksamheten -21 898 -22 547 -86 593

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggnings-tillgångar 0 -95 -95

Förvärv av materiella anläggnings-tillgångar -25 -54 -231

Kassaflöde från investerings-verksamheten -25 -149 -326

Finansieringsverksamheten

Nyemission - 19 200 30 186

Nyemissionskostnad - 46 177

Teckningsoptioner - 199 057

Övrig förändring finansiella anläggningstillgångar -2 314 0 0

Amortering av lån -171 -157 -584

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 486 46 021 186 315

Periodens kassaflöde -24 409 23 325 99 396

Likvida medel vid periodens början 113 540 14 077 14 077

Effekter av valutakursförändringar i likvida medel 154 - 68

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 89 285 37 401 113 540
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

* Periodens övrigt totalresultat i moderbolaget överensstämmer med periodens resultat.

2020 2019 2019

SEK 000’ 1 Jan – 31 Mars 1 Jan – 31 Mars 1 Jan – 31 Dec

Nettoomsättning 7 471 3 514 17 333

Övriga rörelseintäkter 740 459 1 723

Material och köpta tjänster -2 193 -1 380 -7 210

Övriga externa kostnader -14 595 -12 294 -62 465

Personalkostnader -8 802 -6 706 -30 613

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -166 -163 -657

Övriga rörelsekostnader -387 -136 -992

Rörelseresultat -17 932 -16 707 -82 880

Resultat från finansiella poster

Finansnetto -39 -48 -146

Resultat efter finansiella poster -17 970 -16 755 -83 026

Periodens skatt - - -

PERIODENS RESULTAT -17 970 -16 755 -83 026
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag

2020 2019 2019

SEK 000’ 31 Mars 31 Mars 31 Dec

TILLGÅNGAR

Tecknat med ej inbetalt aktiekapital - - 15 211

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 1 670 2 305 1 811

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 0 0 0

Andra långsiktiga fordringar 2 314 - -

Summa finansiella anläggningstillgångar 2 314 0 0

Summa anläggningstillgångar 3 984 2 305 1 811

Omsättningstillgångar

Varulager 1 606 1 282 1 479

Kundfordringar 4 961 6 046 3 729

Fordringar hos koncernbolag 3 402 1 079 648

Övriga fordringar 1 350 1 679 1 586

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 953 842 1 062

Kassa och Bank 86 113 36 002 112 091

Summa omsättningstillgångar 98 918 46 931 120 595

SUMMA TILLGÅNGAR 102 903 49 235 122 406

2020 2019 2019

SEK 000’ 31 Mars 31 Mars 31 Dec

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital 1 108 765 1 108

Fritt eget kapital 88 931 32 429 106 857

Summa eget kapital 90 039 33 193 107 965

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 2 139 2 652 2 310

Övriga skulder - 85 -

Summa långfristiga skulder 2 139 2 737 2 310

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 513 627 513

Leverantörsskulder 2 392 3 089 2 604

Aktuella skatteskulder 77 - -

Skulder till koncernföretag - 301 356

Övriga skulder 783 740 950

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 959 8 547 7 263

Summa kortfristiga skulder 10 724 13 304 12 131

Summa skulder 12 863 16 042 14 441

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 102 903 49 235 122 406
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Noter till de finansiella rapporterna i sammandrag

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 | Uppskattningar och bedömningar

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och 

baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive 

förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under 

rådande förhållanden. Det har inte skett någon förändring av de 

uppskattningar och bedömningar som gjordes i årsredovisningen 

för 2019.

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 företags perspektiv. 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 lokaliserade till Sverige och USA. 

Not 4 | Eget kapital

Aktiekapitalet i moderbolaget består enbart av till fullo betalda 

stamaktier med ett nominellt (kvotvärde) värde om 0,0625 SEK/ 

aktie. Bolaget har 17 733 168 A-aktier.

Under första kvartalet 2019 skedde en registrering av  

330 333 st aktier som emitterats och beslutats 2018. Bolaget 

genomförde även under första kvartalet 2019 en nyemission som 

ökade antalet aktier med ytterligare 86 233 st Vidare genomförde 

bolaget även en uppdelning av aktier till förhållandet 16:1.

Bolaget genomförde under det andra kvartalet 2019 en nyemission 

som ökade antalet aktier med 5 500 000. Det totala antalet aktier 

uppgick därefter till 17 733 168 st och med kvotvärde 0,0625 SEK. 

Koncernen emitterade aktier har samma rätt till utdelning och 

återbetalning av insatt kapital samt företräder en röst på OssDsigns 

bolagsstämma.

Beslutade aktier som ännu inte har emitterats har godkänts 

enbart för användning i koncernens optionsprogram (för mer 

information se not 7 i årsredovisningen för 2019). Belopp som 

erhållits för emitterade aktier utöver nominellt värde under året 

(överkurs) ingår i posten “övrigt tillskjutet kapital”, efter avdrag 

för registrering och andra liknande avgifter samt efter avdrag för 

hänförliga skatteförmåner.

NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD

Januari – Mars

SEK 000’ 2020 2019

USA 3 328 1 039

Europa 4 155 2 445

Övriga världen 243 30

SUMMA 7 726 3 514

2020 2019

1 Jan – 31 Mars 1 Jan – 31 Mars

Tecknade och betalda aktier:

Vid periodens början 17 733 168 348 007

Registrering av nyemission 
beslutad 2018 - 330 333

Nyemission - 86 233

Uppdelning av aktier 16:1 - 11 468 595

Tecknade och betalda aktier 17 733 168 12 233 168

Aktier till aktierelaterade 
ersättningar - -

SUMMA VID  
PERIODENS SLUT 1 108 323 764 573
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Intygande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten 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.

Denna rapport har upprättats på både svenska och engelska. I händelse av

avvikelser mellan versionerna är det den svenska versionen som gäller.

Anders Lundqvist
VD
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Simon Cartmell 
Styrelseordförande

Viktor Drvota
Styrelseledamot

Håkan Engqvist
Styrelseledamot

Newton Aguiar
Styrelseledamot

Anders Qvarnström
Styrelseledamot
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