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Delårsrapport för första kvartalet 2022
1 januari – 31 mars, 2022

Januari – Mars i siffror

•  Nettoomsättningen uppgick till 7 076 TSEK (5 987).

• Resultatet efter skatt uppgick till -23 953 TSEK (-23 329).

• Resultatet per aktie var -0,4 SEK (-1,1).

•  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 

-23 872 TSEK (-23 334).

Väsentliga händelser under perioden

•   OssDsign får godkännande att upprätta ett patientregister 

i USA för att samla in Real-World Data om OssDsign 

Catalyst. 

•  OssDsign genomför nyckelrekrytering för att öka 

ambitionsnivån i genereringen av ytterligare klinisk evidens 

för sina benersättningsprodukter. 

•  OssDsign tecknar ett långtidsavtal med det största 

sjukhusnätverket i Frankrike om att leverera unika 

patientspecifika kranialimplantat.

Väsentliga händelser efter periodens slut

•     OssDsign inkluderar första patienten i det prospektiva 

multicenterregistret PROPEL för ryggradsfusion i USA.

• OssDsigns kliniska studie TOP FUSION är fullrekryterad. 

Finansiell översikt 
2022 2021 2021

Koncernen 1 Mar – 31 Mar 1 Jan – 31 Mar 1 Jan – 31 Dec 

Nettoomsättning, TSEK 7 076 5 987 31 726

Rörelseresultat, TSEK -24 037 -23 314 -89 255

Resultat efter skatt, TSEK -23 953 -23 329 -93 918

Soliditet, % 75% 40% 76%

Resultat per aktie, SEK -0,4  -1,1 -1,9

Genomsnittligt antal anställda 46,5 43,3 44,1
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Ett kvartal då vi uppnått viktiga  
kliniska milstolpar
Under det första kvartalet tecknade vi ett prestigefyllt avtal med ett omfattande 
sjukhusnätverk i EU som positionerar oss för framtida tillväxt. Vidare har vi gjort stora 
framsteg i våra kliniska utvecklingsprogram vilket är av största vikt för kommersialiseringen 
av våra produkter. Trots att vi sett en tillfällig press på marknaden under pandemin har vi 
fortsatt växa och uppnått viktiga strategiska milstolpar – vår position är därmed stärkt inför 
resten av 2022 och framtiden.

En fortsatt påverkan från pandemin
Omikronvarianten av covid-19-viruset ledde till en kritisk brist på vårdpersonal och den lägsta 
nivån någonsin av planerad kirurgi. Trots motgångarna uppgick de totala intäkterna för det 
första kvartalet till SEK 7,1 miljoner vilket motsvarar en tillväxttakt på 18% jämfört med 
samma period under förra året (10% tillväxt vid konstanta växelkurser). Under slutet av 
kvartalet började dock pandemins inverkan på sjukvården att avta betydligt, och vi är därför 
fortfarande övertygade om att den ovanligt höga påverkan vi såg under kvartalet är 
övergående och att försäljningstillväxten kommer att öka under de kommande kvartalen i 
takt med att antalet planerade operationer ökar.

Långtidsavtal med Frankrikes största sjukhusnätverk
I mars tilldelades vi ett långtidsavtal med Frankrikes största sjukhusnätverk, Assistance 
Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), för att leverera OssDsign Cranial PSI. Avtalet är en 
väsentlig utökning av OssDsigns kommersiella närvaro i Frankrike och på den europeiska 
marknaden samt ett tydligt erkännande av den höga kvaliteten och potentialen hos våra 
regenerativa bensubstitut.

Patientregistret PROPEL rör sig framåt
Vårt innovativa syntetiska bengraft OssDsign Catalyst är godkänt på den amerikanska 
marknaden baserat på starka prekliniska data. Det faktum att 100 procent av 
ryggradsfusionerna med OssDsign Catalyst var framgångsrika även i den mest utmanande 
och väletablerade prekliniska modellen ger oss en stark position i marknadsföringen – 
jämförbara syntetiska bengraft åstadkommer ryggradsfusion enbart i 50 procent av fallen. 
Genom att komplettera dessa starka prekliniska data med klinisk evidens kan vi snabba på 
etableringen av OssDsign Catalyst som den främsta produkten för att uppnå ryggradsfusion 
vid steloperationer. Upprättande av ett kliniskt register är också ett mycket effektivt sätt för 
att etablera kontakt med kirurger och samla in real world-data. Vårt amerikanska prospektiva 
multicenterregister PROPEL för steloperation av ryggraden är därför en grundpelare i vår 
långsiktiga strategi. I januari meddelade the Western Institutional Review Board (WIRB), en av 
de största kliniska granskningsnämnderna i USA, att de godkänt vår ansökan om att etablera 
patientregistret. I mars inkluderades Ortho Bethesda vid Virginia Hospital Center som den 
första kliniken i PROPEL, och i början av april inkluderades den första patienten.

Genom att starta upp ett kliniskt register redan inom några månader efter lansering bygger vi 
upp en tillit gentemot kirurger, både för våra produkter och vårt bolag. Lika viktigt är att 
registret över tid kommer att ge avgörande kliniska bevis som kommer att användas i det 
fortsatta kommersialiseringsarbetet och för att få ytterligare godkännanden av myndigheter 
globalt. Det gläder mig därför att processen med att inkludera fler kliniska prövningscentra 
och rekrytera patienter till PROPEL fortskrider enligt plan.

VD har ordet 

Under kvartalet har vi 

gjort stora framsteg i våra 

kliniska utvecklingsprogram 

vilket är av största vikt för 

kommersialiseringen av våra 

produkter.
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TOP FUSION fullrekryterad
Vår kliniska studie, TOP FUSION, är ytterligare en viktig komponent i kommersialiseringen  
av OssDsign Catalyst. Efter kvartalets utgång kunde vi meddela att samtliga patienter nu 
inkluderats. Studien genomförs av dr Péter Pál Varga och dr Áron Lazary vid the National 
Center for Spinal Disorders vid the Buda Health Clinic i Budapest i Ungern. Uppföljnings-
perioden av patienterna löper över 24 månader och studien kommer primärt att utvärdera 
säkerheten och behandlingseffekten hos OssDsign Catalyst i patienter som genomgår 
steloperation av ryggraden.

En ny utnämning för att ytterligare förstärka Clinical & Medical Affairs
I linje med vårt strategiska fokus på att accelerera våra kliniska aktiviteter utnämnde vi i mars 
Melanie Marshall till den nya rollen som Vice President Clinical & Medical Affairs. Hon har 
omfattande erfarenhet inom strategiska kliniska projekt samt från att leda kliniska studier, 
såväl före som efter lansering. Jag är fullt övertygad om att Melanie Marshall, med sin breda 
erfarenhet inom medtech sektorn och djuplodande expertis inom ortopedi, kommer att 
addera nya perspektiv och kunskaper till vår ledningsgrupp och således stärka vår position 
som ett höginnovativt och evidensbaserat ortopediskt bolag.

Med kliniska studier och patientregister som går framåt enligt tidsplan, ännu ett prestigefyllt 
långtidskontrakt och förstärkta resurser på plats för att genomföra alla våra kliniska projekt, 
fortsätter vi vårt fokuserade arbete för att etablera våra innovativa bensubstitut på den 
globala marknaden.

Morten Henneveld, VD
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Verksamhetsbeskrivning

En helt ny generation av benersättningsprodukter

Dagens benersättningsprodukter har begränsad förmåga att bidra till 

läkning av många typer av skador i skelettet, vilket leder till 

undermåliga kliniska resultat. OssDsign fokuserar på två särskilt 

utmanande områden där behandlingsresultaten hittills har varit långt 

ifrån acceptabla: skallbens- och ryggradsoperationer.

OssDsign Cranial PSI – patientspecifika implantat för skallbenskirurgi

OssDsign Cranial PSI är ett implantat som används i patienter som har 

förlorat en stor del av skallbenet. Implantatet är tillverkat av 

3D-printad titan av medicinsk kvalitet, täckt av ett regenerativt 

kalciumfosfatmaterial. Medan titanskelettet förstärker implantatet 

och gör det möjligt att skapa större implantat som kan motstå fysisk 

och mekanisk påfrestning, ger det unika kalciumfosfatmaterialet 

läkande och regenerativa egenskaper som möjliggör återväxt av 

patientens eget ben. Långtidsuppföljningar från nära 1 500 

operationer med Cranial PSI-implantat visar på exceptionellt goda 

behandlingsresultat. Många kraniala implantattekniker är förknippade 

med hög risk för komplikationer, vilket innebär stort lidande för 

patienterna och betydande kostnader för samhället – flera studier 

rapporterar infektionsfrekvenser på över 10 %, vilket leder till att 

många implantat måste avlägsnas. Detta kan jämföras med att endast 

1,6 % av OssDsign Cranial PSI-implantaten behövt avlägsnas till följd 

av infektioner vid en medianuppföljningstid på 22 månader. Den globala 

marknaden för skallbensimplantat uppskattas till 2,5 miljarder USD, 

med en förväntad genomsnittlig årlig tillväxttakt på 7 % för perioden 

2021–2025, varav den adresserbara marknaden för OssDsigns 

implantat-produkter uppskattas till 350 miljoner USD. OssDsign Cranial 

PSI har myndighetsgodkännanden i Europa, USA och Japan. 

Baserat på avancerad materialvetenskap utvecklar OssDsign benersättningsprodukter som 
stödjer kroppens egen läkningsförmåga. Därmed förbättras de kliniska resultaten inom ett 
stort antal ortopediska områden som alla har betydande behov av förbättrade behandlingar.

OssDsign Catalyst – syntetiskt bengraft för ryggradsoperationer 

Nästan 80% av amerikaner drabbas någon gång i livet av smärtor i 

ländryggen och mer än 1,5 miljoner genomgår varje år ryggradskirurgi. 

Ungefär 20 % av dessa operationer misslyckas på grund av dålig 

sammanväxning mellan ryggradskotor. När kirurgerna utför ingreppet 

använder de en kombination av skruvar och metallstag för att fixera 

kotorna och benersättningsmaterial för att stimulera bentillväxt mellan 

intilliggande kotor. OssDsign Catalyst är ett innovativt syntetiskt 

bengraft som består av en patenterad nanokristallin struktur av 

kalciumfosfat. OssDsign Catalyst efterliknar kroppens egen 

benmineralstruktur och ger en gynnsam biologisk miljö för snabb och 

tillförlitlig benbildning.

OssDsign Catalyst är en skalbar högmarginalprodukt med stor 

potential på marknaden för standardiserade kirurgiska ingrepp. 

Sammantaget medför detta goda förutsättningar för snabb och 

lönsam tillväxt. OssDsign Catalyst erhöll FDA-godkännande 2020 och 

lanserades i USA i augusti 2021. Den amerikanska marknaden för 

syntetiska bentransplantat vid ryggradsoperationer värderas till 1,8 

miljarder USD och den globala marknaden till 2,6 miljarder USD, med en 

förväntad årlig tillväxttakt på 7 % under perioden 2021–2025.

Covid-19 Pandemin

OssDsign följer kontinuerligt covid-19-pandemins påverkan på 

bolagets verksamhet. Pandemin fortsätter att orsaka fluktuationer i 

försäljningen och dämpar den totala efterfrågan eftersom elektiva 

operationer ställs in eller skjuts upp. Detta innebär en kvarvarande 

osäkerhet för bolagets framtidsutsikter. Den underliggande 

efterfrågan på OssDsigns produkter på lång sikt är dock oförändrat 

hög och bolaget förväntar sig en förbättring och stabilisering av 

situationen under 2022.
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Utveckling av resultat och ställning

JANUARI – MARS

Nettoomsättningen 

Nettoomsättningen för det första kvartalet 2022 uppgick till 7 

076 TSEK (5 987), vilket motsvarar en ökning med 18% (10% 

vid konstanta växelkurser) jämfört med första kvartalet 2021. 

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 6 917 TSEK (6 

403) under samma period.

Första kvartalets försäljning påverkades kraftigt av Omikron-

variantens spridning i USA, företrädesvis genom 

personalbrister som i sin tur innebar begränsad tillgång till 

operationssalar. I ett flertal stater sköts också elektiva 

operationer framåt i tiden. Situationen förbättrades något mot 

slutet av kvartalet men orsakade ändå en kraftigt negativ 

effekt på vår försäljning. De europeiska marknaderna 

uppvisade generellt god tillväxt under första kvartalet.

Då Moderbolagets försäljning sker antingen till dotterbolag eller 

direkt till marknad så är denna beskrivning tillämplig även på 

Moderbolagets omsättningsutveckling.

Rörelseresultat 

Rörelseresultatet för perioden januari – mars 2022 uppgick

till –24 037 TSEK (-23 314). Rörelsekostnaderna har ökat 

jämfört med föregående år till följd av planerade investeringar 

inom samtliga funktioner. Rörelseresultatet för det första 

kvartalet påverkades dessutom negativt av ökade 

avskrivningar på immateriella tillgångar.

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning 

Vid periodens början uppgick likvida medel till 151 366 TSEK 

och i slutet av perioden var ställningen 127 393 TSEK. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till  

-23 872 TSEK (-23 334). Det totala kassaflödet för perioden 

var -24 002 TSEK (-23 600 TSEK). Nettoinvesteringar i 

materiella anläggningstillgångar uppgick till 0 TSEK (57 TSEK) 

och investeringar i immateriella tillgångar uppgick även dessa 

till 0 TSEK (0) i kvartalet.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER  
FÖRSTA KVARTALET

OssDsign erhåller godkännande att upprätta ett 

patientregister i USA för att samla in Real-World Data om 

OssDsign Catalyst

I januari godkände Western Institutional Review Board (WIRB), 

en av de största kliniska granskningsnämnderna i USA, 

OssDsigns ansökan om att etablera PROPEL, ett prospektivt 

multicenterregister för ryggradsfusioner, som möjliggör studier 

av real world data (RWD) från patienter som har behandlats 

med OssDsign Catalyst. Under 2022 kommer kliniker att 

fortlöpande anslutas till registret, med målet att utvärdera 

användningen och effekten av OssDsign Catalyst i klinisk 

praxis. Studiens primära utfallsmått kommer att vara graden av 

ryggradsfusion mätt med hjälp av datortomografi (CT) eller 

röntgen 12 månader efter behandling med OssDsign Catalyst. 

Dessutom kommer patienternas livskvalitet och neurologiska 

funktion, samt den kliniska säkerhetsprofilen för den 

syntetiska bengraften att undersökas.

OssDsign genomför nyckelrekrytering för att öka 

ambitionsnivån i genereringen av ytterligare klinisk evidens 

för sina benersättningsprodukter 

Den 7 februari meddelade OssDsign att Melanie Marshall har 

rekryterats till en nyinrättad tjänst som Vice President Clinical 

& Medical Affairs. Detta är ett viktigt steg i den strategiska 

ambitionen att påskynda datainsamling och publicering av 

klinisk evidens för bolagets innovativa benersättningsprodukter 

OssDsign Cranial PSI och OssDsign Catalyst. Melanie Marshall 

har omfattande erfarenhet från ledande positioner på globala 

medicintekniska företag som Boston Scientific, Apatech/

Baxter och Medtronic. Melanie Marshall tillträdde sin nya tjänst 

den 1 mars 2022. Hon kommer att ingå i ledningsgruppen och 

rapportera direkt till vd.

OssDsign tecknar långtidsavtal med Frankrikes största 

sjukhusnätverk för att leverera unik patientspecifik 

behandling av kraniedefekter

Den 22 mars meddelade OssDsign att bolaget tecknat ett 

långtidsavtal med det största sjukhusnätverket i Frankrike, 

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), om att 

leverera OssDsign Cranial PSI. Efter ett upphandlingsförfarande 

har OssDsign valts ut som en av två leverantörer och bolaget 

kommer att leverera sitt innovativa kranialimplantat från den 1 

april 2022 till den 31 oktober 2025. Assistance Publique - 

Hôpitaux de Paris (AP-HP) är ett världsberömt franskt 

universitetssjukhusnätverk som årligen erbjuder cirka 8,3 

miljoner människor vård. Nätverket innefattar dessutom ett 

antal prestigefyllda kliniska forskningsinstitutioner och står för 

mer än 10 % av marknaden för skalloperationer i Frankrike. 

OssDsign har tidigare försett AP-HP:s ledande neurokirurgiska 

avdelningar med sitt innovativa kranialimplantat för 

testoperationer som en del av anbudsförfarandet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER  
FÖRSTA KVARTALETS SLUT

OssDsign inkluderar första patienten i det prospektiva 

multicenterregistret PROPEL för ryggradsfusion i USA

Den 4 april meddelade OssDsign att den första patienten 

inkluderats i bolagets prospektiva multicenterregister för 

ryggradsfusioner i USA.  Målet med registret är att utvärdera 

användningen och effekten av OssDsign Catalyst i klinisk praxis. 

Patientinkluderingen följer tätt inpå godkännandet, den 18 mars, 

av den första behandlingskliniken som kommer att ingå i 

PROPEL – ett patientregister för ryggradsfusion som kommer 

att utvärdera andelen lyckade ryggradsfusioner tolv månader 

efter behandling med det nanosyntetiska bengraftet OssDsign 

Catalyst. Vidare kommer den kliniska säkerhetsprofilen att 

utvärderas, liksom patientens livskvalitet och neurologiska 

funktioner. OssDsign räknar med att inkludera ytterligare kliniker 

till registret under de kommande månaderna.

OssDsigns kliniska studie TOP FUSION fullrekryterad 

I april hade samtliga patienter i OssDsigns kliniska studie TOP 

FUSION rekryterats och patientuppföljningen kommer att 

fortsätta under 24 månader. Studien kommer i första hand att 

utvärdera säkerheten och effekten av OssDsign Catalyst hos 

patienter som genomgår steloperation av ryggraden. Studiens 

utfall kommer primärt att baseras på graden av sammanläkning 

mellan ryggkotorna samt avsaknad av behandlingsrelaterade 

biverkningar. Studien leds av dr Péter Pál Varga och dr Àron 

Lazary vid National Center for Spinal Disorders på Buda Health 

Clinic i Budapest, Ungern – landets enda medicinska center som 

behandlar samtliga åkommor inom området ryggmedicin. 
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

Ägarstruktur 

I slutet av det första kvartalet fanns det 2 336 aktieägare i 

OssDsign AB, varav de sju största aktieägarna ägde mer än 

5,0% vardera och tilsammans mer än 50,0% av kapitalet och 

rösträtterna. Det totala antalet aktier uppgick till 57 074 504. 

De största aktieägarna, den 31 mars 2022, var SEB Ventures 

och Karolinska Development AB.

Koncernstruktur 

OssDsign AB är moderbolaget i koncernen, som förutom 

OssDsign AB består av de helägda dotterbolagen Ossdsign Ltd 

med säte i England, OssDsign USA Inc med säte i Maryland, 

USA, och Sirakoss Ltd med säte i Skottland. OssDsigns 

verksamhet bedrivs huvudsakligen genom moderbolaget 

OssDsign AB med säte i Uppsala.

Medarbetare 

Vid periodens slut fanns det sammanlagt 49 (44) anställda av 

vilka 39% var kvinnor. Detta innefattar medarbetare på 

kontoret och produktionsanläggningar i Uppsala och Aberdeen, 

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 och framtida produkter 

kommer att vara på marknaden.

Den 31 mars 2021 uppgick koncernens likvida medel till 127,4 

miljoner SEK. Baserat på försäljningsutvecklingen av bolagets 

produkter har styrelsen förtroende för bolagets förmåga att 

uppnå lönsamhet och bli kassapositivt, givet normaliserade 

marknadsvillkor.

Transaktioner med närstående 

Dotterbolagen OssDsign USA Inc, OssDsign Ltd och Sirakoss 

Ltd  fakturerar sina kostnader till moderbolaget enligt 

transferprisavtal.

Moderbolaget har per balansdagen en fordran på OssDsign 

USA Inc på 3 193 TSEK, en fordran på OssDsign Ltd på 144 

TSEK och en fordran på Sirakoss Ltd på 229 TSEK.

Risker och osäkerhetsfaktorer 

OssDsigns risker och osäkerhetsfaktorer innefattar, men är 

inte begränsade till, finansiella risker såsom framtida finansie- 

ring, 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. 

Risker relaterade till COVID-19 är fortsatt aktuella att ta i 

beaktande, inte minst efterrsom dessa har påverkat OssDsigns 

verksamhet negativt även under första kvartalet 2022, såsom 

också beskrivits under avsnittet om ”Utveckling av resultat 

och ställning” ovan. Det som anges avseende koncernen i 

riskhänseende och påverkan, både vad gäller COVID-19 och i 

övrigt, är likaledes tillämpligt på moderbolaget. Ytterligare 

information om bolagets riskexponering finns på sidorna 81-84 

i OssDsigns Årsredovisning för 2021.
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Koncernens resultaträkning i sammandrag 

Koncernens rapport för resultat och övrigt totalresultat  
i sammandrag

2022 2021 2021

SEK 000’ 1 Jan – 31 Mar 1 Jan – 31 Mar 1 jan – 31 dec

Periodens resultat -23 953 -23 329 -93 918

Övrigt totalresultat 

Poster som har omförts eller kan omföras  
till periodens resultat 

78 179 303

Skatt på poster som kan komma att  
omklassificeras 

– – –

Periodens övrigt totalresultat 78 179 303

PERIODENS TOTALRESULTAT -23 875 -23 150 -93 615

2022 2021 2021

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

Nettoomsättning 7 076 5 987 31 726

Övriga rörelseintäkter 1 799 575 5 060

Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga varor  
och pågående arbeten för annans räkning

– – -936

Material och köpta tjänster -2 233 -2 468 -9 947

Övriga externa kostnader -12 520 -11 371 -46 028

Personalkostnader -15 339 -13 840 -58 059

Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

-2 436 -1 766 -9 733

Reservering kreditförluster -87 30 -70

Övriga rörelsekostnader -297 -461 -1 714

Rörelseresultat -24 037 -23 314 -89 702

Resultat från finansiella poster

Finansnetto -44 -143 -4 427

Resultat efter finansiella poster -24 080 -23 457 -94 130

Periodens skatt 127 128 211

Periodens resultat -23 953 -23 329 -93 918

Resultat per aktie 

Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK -0,4 -1,1 -1,9
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Koncernens balansräkning i sammandrag 

2022 2021 2021

SEK 000’ 31 Mar 31 Mar 31 dec

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 158 336 164 989 159 826

Materiella anläggningstillgångar 16 187 17 121 14 349

Finansiella anläggningstillgångar. 2 505 2 369 2 371

Summa anläggningstillgångar 177 028 184 479 176 546

Omsättningstillgångar 

Varulager 2 804 2 279 2 125

Kundfordringar 7 391 5 637 8 637

Övriga fordringar 1 973 2 484 1 974

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 803 2 027 3 338

Likvida medel 127 393 25 922 151 366

Summa omsättningstillgångar 142 364 38 349 167 439

SUMMA TILLGÅNGAR 319 392 222 828 343 986

2022 2021 2021

SEK 000’ 31 Mar 31 Mar 31 dec

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 238 926 88 962 262 722

Summa eget kapital 238 926 88 962 262 722

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 1 112 1 626 1 241

Leasingskuld 11 765 11 678 9 994

Övriga skulder 49 003 51 614 49 134

Summa långfristiga skulder 61 880 64 918 60 369

Kortfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 567 820 646

Leverantörsskulder 3 875 4 369 4 564

Leasingskuld 2 644 2 330 2 251

Aktuella skatteskulder – – –

Övriga skulder 1 327 48 855 1 435

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 172 12 574 12 001

Summa kortfristiga skulder 18 586 68 948 20 895

Summa skulder 80 466 133 866 81 264

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 319 392 222 828 343 986
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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 2021-01-01 1 385 – 355 449 -17 -244 749 112 068

Periodens resultat – – – – -23 329 -23 329

Periodens övrigt totalresultat – – – 179 – 179

Summa periodens totalresultat – – – 179 -23 329 -23 150

Transaktioner med ägarna

Optionsprogram – – 44 – – 44

Nyemission – – – – – –

Nyemissionskostnader – – – – – –

Summa transaktioner med ägarna – – 44 – – 44

UTGÅENDE EGET KAPITAL  
2021-03-31  

1 385 – 355 493 162 -268 078 88 962

Ingående eget kapital 2022-01-01 3 567 – 597 466 286 -338 598 262 722

Periodens resultat – – – – -23 953 -23 953

Periodens övrigt totalresultat – – – 78 – 78

Summa periodens totalresultat – – – 78 -23 953 -23 875

Transaktioner med ägarna

Optionsprogram – – – – 80 80

Nyemission – – – – – –

Nyemissionskostnader – – – – – –

Summa transaktioner med ägarna – – – – 80 80

UTGÅENDE EGET KAPITAL  
2022-03-31 

3 567 – 597 466 364 -362 471 238 926
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Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag 

2022 2021 2021

SEK 000’ 1 Jan – 31 Mar 1 Jan 1 – 31 Mar 1 jan – 31 dec

Den löpande verksamheten 

Rörelseresultat efter finansiella poster -24 080 -23 457 -94 130

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1 773 1 196 9 492

Betald inkomstskatt -43 -277 -51

-22 350 -22 538 -84 689

Förändringar av varulager -669 -148 22

Förändringar av rörelsefordringar 2 003 -303 -4 386

Förändringar av rörelseskulder -2 856 -345 -731

Summa förändringar av rörelsekapital -1 522 -796 -5 095

Kassaflöde från den löpande verksamheten -23 872 -23 334 -89 784

Investeringsverksamheten 

Förvärv av immateriella anläggnings- tillgångar – – –

Förvärv av materiella anläggnings- tillgångar – -57 -57

Förvärv av koncernbolag – – -51 796

Kassaflöde från investeringsverksamheten – -57 -51 853

Finansieringsverksamheten

Nyemission – – 270 537

Nyemissionskostnad – – -27 457

Teckningsoptioner 80 – 1 119

Övrig förändring finansiella anläggnings- tillgångar – – 158

Amortering av lån -209 -208 -929

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -130 -208 243 428

Periodens kassaflöde -24 002 -23 599 101 791

Likvida medel vid periodens början 151 366 49 403 49 403

Effekter av valutakursförändringar i likvida medel 29 118 173

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 127 393 25 922 151 366
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 

* Periodens övrigt totalresultat i moderbolaget överensstämmer med periodens resultat.

2022 2021 2021

SEK 000’ 1 Jan – 31 Mar 1 Jan – 31 Mar 1 jan – 31 dec

Nettoomsättning 6 923 6 401 31 135

Övriga rörelseintäkter 1 245 361 4 583

Material och köpta tjänster -1 797 -1 769 -8 014

Övriga externa kostnader -18 954 -17 725 -72 512

Personalkostnader -10 090 -9 377 -38 361

Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

-281 -289 -1 140

Övriga rörelsekostnader -171 -256 -1 290

Rörelseresultat -23 125 -22 654 -85 599

Resultat från finansiella poster

Finansnetto 51 -35 -4 025

Resultat efter finansiella poster -231 074 -22 689 -89 624

Periodens skatt – – –

PERIODENS RESULTAT -23 074 -22 689 -89 624
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag 
2022 2021 2021

SEK 000’ 31 Mar 31 Mar 31 Dec 

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt aktiekapital – – –

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 2 022 3 154 2 303

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 137 687 137 687 137 687

Andra långsiktiga fordringar 2 314 2 314 2 314

Summa finansiella anläggningstillgångar 140 001 140 001 140 001

Summa anläggningstillgångar 142 024 143 155 142 304

Omsättningstillgångar 

Varulager 2 463 1 832 1 928

Kundfordringar 1 854 2 516 1 991

Fordringar hos koncernbolag 6 703 4 268 8 293

Aktuella skattefordringar 104 689 66

Övriga fordringar 1 887 1 342 1 871

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 586 1 762 2 977

Kassa och Bank 124 307 24 026 148 335

Summa omsättningstillgångar 139 203 36 435 165 460

SUMMA TILLGÅNGAR 281 927 179 590 307 765

2022 2021 2021

SEK 000’ Mar 31 Mar 31 Dec 31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Bundet eget kapital 3567 1 385 3 567

Fritt eget kapital 215 843 63 729 238 838

Summa eget kapital 219 411 65 114 242 405

Avsättningar

Övriga avsättningar 44 394 94 162 44 394

Summa avsättningar 44 394 94 162 44 394

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 1 112 1 626 1 241

Övriga skulder – – –

Summa långfristiga skulder 1 112 1 626 1 241

Kortfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 513 513 513

Leverantörsskulder 3 692 3 951 4 208

Skulder till koncernföretag 3 137 – 3 736

Akuella skatteskulder – 2 655 –

Övriga skulder 1 258 839 1 348

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 410 10 730 9 919

Summa kortfristiga skulder 17 010 18 688 19 725

Summa skulder 18 122 114 476 65 360

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 281 927 179 590 307 765
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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 57 074 504 A-aktier.

Beslutade aktier som ännu inte har emitterats har godkänts 

enbart för användning i koncernens optionsprogram (för mer 

information se not 7 i årsredovisningen för 2021). 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. Delårsrapporten har inte varit föremål 

för granskning av företagets revisorer.

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 2021.

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 lokaliserade till Sverige och USA.

NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD 

Jan – Mar Jan – Dec

SEK 000’ 2022 2021 2021

USA 2 816 2 360 13 996

Europa 4 219 3 472 17 489

Övriga världen 41 155 241

SUMMA 7 076 5 987 31 726

2022 2021

1 Jan – 31 Mar 1 Jan – 31 Mar

Tecknade och betalda aktier:

Vid periodens början 57 074 504 22 166 460

Nyemission – –

Riktad nyemission – –

Tecknade och betalda aktier 57 074 504 22 166 460

Aktier till aktierelaterade 
ersättningar

– –

SUMMA VID PERIODENS 
SLUT

57 074 504 22 166 460
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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. Delårsrapporten har inte varit föremål för 

granskning av företagets revisorer.
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