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Positiv försäljningsutveckling under årets första nio månader   

 
Första nio månaderna  
 Nettoomsättningen ökade till 16,9 MSEK (10,4). 
 Resultat efter skatt uppgick till -29,6 MSEK (-20,1). 
 Resultat per aktie uppgick till -1,19 SEK (-0,91). 

 
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 För att öka närvaron i Storbritannien tecknades 

samarbetsavtal med apotekskedjan Lloyds, 
marknadens näst största aktör. 

 

Tredje kvartalet  
 Nettoomsättningen ökade till 6,8 MSEK (6,6). 
 Resultat efter skatt uppgick till -10,1 MSEK (-6,1). 
 Resultat per aktie uppgick till -0,41 SEK (-0,25). 
 Likvida medel uppgick till 9,7 MSEK (52,6). 

 

 
 Enzymatica ingick låneavtal och fick lånelöfte om 

sammanlagt 10 miljoner kronor för att finansiera bland 
annat en klinisk uppföljningsstudie i England.  

 

Nyckeltal      

(MSEK) 
Jul-sep

2015 
Jul-sep

2014 
Jan-sep

2015
Jan-sep 

2014 
Helår
2014

Nettoomsättning 6,8 6,6 16,9 10,4 19,1

Bruttomarginal, % 67 74 73 71 74 

Rörelseresultat  -9,9 -6,3 -29,4 -20,4 -32,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten -12,7 -12,0 -25,5 -27,6 -40,7 

Genomsnittligt antal anställda 17 15 15 12 13

 

VD-kommentar: Fördubblar närvaron i Storbritannien 
Sammantaget visar årets första nio månader en tillväxt på  
63 procent och den totala omsättningen blev därmed  
16,9 miljoner, jämfört med 10,4 miljoner under samma period 
2014.  

Tredje kvartalet präglades av ett intensivt arbete med 
avtalsförhandlingar och att stärka positionen på marknaden. 
Förkylningssäsongen inleddes några veckor senare än ifjol, 
vilket fick till följd att kvartalets försäljning var något svagare 
än förväntat.  

Under kvartalet har ColdZyme fortsatt att stärka sin 
position på apoteken i Sverige. Den nya mindre förpackningen 
OneCold visar en tydligt uppåtgående försäljningstrend, vilket 
vittnar om att det finns plats för båda produkterna.  

Enligt plan lanserade vi OneCold i våra grannländer för att 
öka exponeringen och få fler att prova produkten. I Danmark 
är vi i höst bättre rustade från start med två säljare och genom 
att vi breddat med ytterligare en stor apotekskedja, A-
apoteket. Detta har resulterat i att försäljningen redan har 
passerat förra årets omsättning, vilket vi ser som en positiv 
signal.   

I Norge och UK når försäljningen inte upp till vår 
förväntade nivå. För att nå ut bredare i Storbritannien har 
förhandlingar med marknadens näst största aktör, 
apotekskedjan Lloyds, pågått och efter kvartalets slut nådde 
vi en överenskommelse. Från och med december i år kommer 
vi att nästan dubbla antalet försäljningsställen i UK.  

Ett annat viktigt framsteg under kvartalet är att vi har fått 
etiska nämndens godkännande att genomföra en klinisk 
uppföljningsstudie i England. När resterande 
myndighetsgodkännanden kommit på plats planerar vi att 
genomföra studien i samarbete med brittiska forskare inom 
förkylning. Syftet är att ytterligare stärka bevisen för 
ColdZymes säkerhet och effekt, vilket är ett naturligt önskemål 
från partners och myndigheter när vi expanderar geografiskt.  

Vi fortsätter med våra kostnadsbesparande åtgärder men 
de har ännu inte fått genomslag. Bolagets likviditet är 
ansträngd och styrelsen arbetar med en åtgärdsplan, som är i 
ett långt framskridet skede, för att stärka bolaget finansiellt. 
För att säkerställa bolagets kortsiktiga likviditetsbehov ingick 
vi i oktober låneavtal med en privat investerare och har 
dessutom fått lånelöfte från ALMI. Lånen ska till stor del 
finanisera den kliniska studien. Vårt fokus är att skapa en 
stabil grund som gör det möjligt för 
oss att öka kommersialiserings-
takten i Europa under 2016 och 
framåt.  

Med starka förkylningsmånader 
framför oss går vi in i sista kvartalet 
2015 som ett växande bolag med 
goda möjligheter att fortsätta 
utvecklas väl.  

 
Fredrik Lindberg, VD
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Kort om Enzymatica 
Enzymatica AB är ett life science-bolag vars affärsidé är att erbjuda 
effektiv hjälp mot några av våra vanligaste folksjukdomar där virus 
eller bakterier spelar en avgörande roll. På kort tid har bolaget 
utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat 
produkten på fyra marknader och under den gångna vintern nått en 
position som den mest sålda förkylningsartikeln i kronor räknat på 
svenska apotek. Försäljning sker via egen organisation i 
Skandinavien och genom samarbete med en kontraktsorganisation 
i Storbritannien. 
 
Utvecklingsarbetet omfattar medicintekniska produkter inom övre 
luftvägsinfektioner och oral hälsa, samt veterinärprodukter. Enzym 
från djuphavsfisk är en viktig delkomponent i produktutvecklingen. 
 
Enzymatica grundades 2007, har säte i Lund och är sedan  
den 15 juni 2015 noterat på Nasdaq First North.  
 

 

ColdZyme säljs för närvarande i Skandinavien och i Storbritannien. 
 
 

Utvecklingen under kvartalet 
Under tredje kvartalet har bolaget arbetat vidare efter strategin att 
utveckla ColdZyme och äga kontrollen på hemmamarknaden. För 
närvarande ligger tyngdpunkten på att öka marknadsandelen i 
Skandinavien och Storbritannien samt att förbereda för nya 
marknader i Europa där bolaget har för avsikt att sälja via 
distributör. 
 
För att exponera ColdZyme ökade Enzymatica sina 
marknadsföringsinsatser under kvartalet bland annat genom 
mässdeltagande, utbildning av apotekspersonal och kampanjer i 
framför allt digital media. Den nya mediakampanjen syftar till att få 
fler att vilja prova produkten och att tydligare särskilja den från 
vanliga förkylningskurer och övriga produkter i sortimentet, vars 
verkan främst är symptomlindrande. Under vinterhalvåret kommer 
kampanjen att regelmässigt rulla i hela Skandinavien.  
 
ColdZyme OneCold har tagits emot väl på den svenska marknaden. 
I jämförelse med övriga förskylningsartiklar på samma prisnivå har 
produkten högre försäljningsvolymer. I Norge och Danmark 
lanserades ColdZyme i en mindre förpackningsstorlek för att 
bredda exponering och öka produktkännedom om varumärket. 
Den nya storleken motsvarar en tredjedel av den större 
förpackningen och förväntas bli en viktig instegsprodukt mot nya 
kunder.  
 
Veterinärsegmentet är en intressant möjlighet för Enzymatica och 
bolaget fortsätter att undersöka marknadsförutsättningarna. Under 
kvartalet har två mindre order levererats och fakturerats till 
bolagets partner i USA. Fortfarande kvarstår en del arbete för vår 
partner innan produkterna kan börja säljas till slutkund. 

Omsättning, resultat och investeringar  
Tredje kvartalet  
Nettoomsättningen för koncernen under tredje kvartalet 2015 blev  
6,8 MSEK (6,6), en ökning med 3 % jämfört med samma period 
2014. Försäljningen tog fart i samband med förkylningsstarten i 
slutet av september, vilket var nära tre veckor senare än i fjol. Den 
större delen av försäljningen hänförs till svenska apotek men även 
apotek i Norge, Danmark och Storbritannien bidrar.  
 
Bruttomarginalen uppgick under kvartalet till 67 % (74). Enzymatica 
har variationer i bruttomarginalerna mellan enskilda kvartal, vilket 
beror på fördelningen av försäljning per land, kampanjerbjudanden, 
produktmixen (ColdZyme 20 ml respektive 7 ml) samt valutakurser.  
 
De totala rörelsekostnaderna för kvartalet uppgick till 15,4 MSEK 
(12,8). Till följd av att vi etablerat egen försäljning på flera 
marknader har våra kostnader ökat jämfört med föregående år.  
 
Koncernens rörelseresultat blev -9,9 KSEK (-6,3).  
 
Enzymatica aktiverar kontinuerligt utgifter för nyutveckling. 
Aktiverade utgifter avseende utvecklingsprojekt uppgick under 
kvartalet till 1,0 MSEK (1,6). 
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Första nio månaderna  
Nettoomsättningen för koncernen under perioden januari-
september 2015 blev 16,9 MSEK (10,4), en ökning med 63 % 
jämfört med samma period 2014.  
 
Bruttomarginalen uppgick under perioden januari-september till 
73 % (71).  
 
De totala rörelsekostnaderna för perioden blev 44,3 MSEK (30,1).  
Ökningen av de totala omkostnaderna beror på att bolaget säljer 
på fler marknader och har ökat sin personalstyrka.  
 
Koncernens rörelseresultat blev -29,4 MSEK (-20,4).  
 
Enzymatica aktiverar kontinuerligt utgifter för nyutveckling. 
Aktiverade utgifter avseende utvecklingsprojekt uppgick under 
perioden till 2,7 MSEK (2,3).  
 

Säsongsvariationer 
Förkylningsprodukter har en säsongstopp på vinterhalvåret med 
utplaning av försäljningen under sommarmånaderna. Försäljningen 
under tredje kvartalet 2015 tog fart i samband med 
förkylningsstarten i slutet av september, vilket var nära tre veckor 
senare än i fjol. 
 

Forskning och utveckling 

Sedan hösten 2014 fokuserar Enzymatica på dokumentation och 
utveckling av nya produktlinjer runt förkylningssprayen ColdZyme®. 
Målet är att på sikt stärka erbjudandet med fler medicintekniska 
produkter inom terapiområdena övre luftvägsinfektioner och oral 
hälsa. 
 
Enzymaticas produktutvecklingsarbete omfattar såväl fördjupade 
studier i syfte att bättre förstå och kunna dokumentera effekterna 
av ColdZyme, som kliniska studier inom nya områden. Under tredje 
kvartalet fick bolaget etiska nämndens godkännande att 
genomföra en klinisk uppföljningsstudie i syfte att ytterligare stärka 
bevisen för ColdZymes kvalitet, säkerhet och effekt. Studien 
kommer att genomföras i samarbete med brittiska forskare inom 
förkylning när resterande myndighetsgodkännanden kommit på 
plats. 
 
Sedan början av året deltar bolaget i ett fyraårigt forskningsprojekt 
om kroniska infektioner i munhåla som leds av Malmö Högskola 
med finansiering från bland annat KK-stiftelsen. 
 
Bolaget undersöker även indikationer inom veterinärsegmentet. Då 
djurpatogener och humana patogener är snarlika kan motsvarande 
barriärskapande system som utvecklats för humana indikationer 
även användas för behandling av djur. 
 
Därtill pågår arbete med att certifiera bolaget enligt standarden ISO 
13485, ett kvalitetsledningssystem för medicintekniska produkter. 
 

Barriärteknologi med enzym från djuphavsfisk 
I Enzymaticas produktutveckling är enzym från djuphavsfisk en 
viktig delkomponent för att skapa effektiva barriärer mot virus och 
bakterier. Enzymet, kallat köldanpassat trypsin, bildas i bland annat 
torskens bukspottskörtel och blir superaktivt när det kommer i 
kontakt med människors varma hud och slemhinnor. Tillsammans 
med glycerol bildar enzymet en tillfällig barriär på hud eller 
slemhinna. Barriären försvårar för virus och bakterier att lokalt 
binda in på celler och orsaka sjukdom.  
 

Finansiering 
Koncernens likvida medel vid periodens utgång uppgick till  
9,7 MSEK (52,6).  
 
Bolaget undersöker olika finansieringsmöjligheter för att tillföra 
bolaget rörelsekapital. Sedan den 1 okt använder bolaget factoring, 
vilket innebär att bolaget kommer att erhålla likvida medel i 
samband med fakturering. Bolaget har under oktober ingått ett 
låneavtal om 5 miljoner kronor och dessutom erhållit lånelöfte från 
ALMI om 5 miljoner kronor under förutsättning att vissa kriterier 
uppfylls.  
 
Det är styrelsens bedömning att Enzymaticas likviditetssituation 
innebär att bolaget, givet nuvarande strategiska satsningar, 
behöver tillföras nytt kapital. Styrelsen arbetar aktivt med olika 
finansieringslösningar, vilka kommer att presenteras så snart de är 
klara. Styrelsen anser att dessa finansieringslösningar kommer att 
innebära att tillräckligt med kapital tillförs bolaget. 
 
Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till  
-25,5 MSEK (-27,6). Tredje kvartalets kassaflöde från den löpande 
verksamheten uppgick till -12,7 MSEK (-11,9).  
 
Periodens totala kassaflöde blev -28,2 MSEK (48,4).  
 

Moderbolaget 
Omsättningen i moderbolaget uppgick under perioden januari-
september 2015 till 16,9 MSEK (10,4). Resultatet före skatt uppgick 
till -29,6 MSEK (-20,1).  
 
Moderbolagets omsättning för tredje kvartalet uppgick till 6,8 
MSEK (6,6). Resultatet före skatt uppgick till -10,1 MSEK (-6,2).  
 
Moderbolagets investeringar i materiella och immateriella tillgångar 
uppgick under perioden till 2,8 MSEK (2,3) och kassaflödet var  
-23,3 KSEK (43,4). 
 
I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen. 
 

Personal 
Antalet anställda i koncernen, omräknat till heltidstjänster, var 17 
(15) vid periodens utgång. Av de anställda var 8 (9) män och 9 (6) 
kvinnor.  
 

Väsentliga händelser efter periodens slut 
För att öka närvaron i Storbritannien tecknades samarbetsavtal 
med apotekskedjan Lloyds, marknadens näst största aktör. 
Inledningsvis kommer den mindre förpackningsstorleken 
ColdZyme OneCold 7 ml att lanseras på cirka 1 300 apotek. 
Produktlanseringen sker i december 2015. 
 

Övrig information 

Koncernen  
Enzymatica AB (publ) (org.nr. 556719-9244), med säte i Lund, är 
moderbolag till dotterbolagen Enzymatica Care AB (org.nr. 
556701-7495), med säte i Lund, och Enzymatica North America Inc, 
med säte i Delaware, USA (org.nr. 47-1030502). 
 

Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 
Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet 
med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de 
har antagits av EU, och den svenska årsredovisningslagen, och 
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moderbolagets redovisning har upprättats enligt 
årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings RFR2, 
Redovisning för juridiska personer. De redovisnings- och 
värderingsprinciper samt bedömningsgrunder som tillämpades i 
årsredovisningen 2014 har använts även i denna delårsrapport. 
Inga nya eller omarbetade IFRS, som trätt i kraft 2015 har haft 
någon betydande påverkan på koncernen.  
 
All operativ verksamhet bedrivs för närvarande i moderbolaget, 
vilket gör att koncern- och moderbolagsräkenskaperna i princip är 
desamma. 
 

Segmentsredovisning  
Enzymaticas verksamhet omfattar för närvarande endast ett 
rörelsesegment, Medicintekniska produkter, och hänvisar därför till 
resultat- och balansräkning rörande redovisning av rörelsesegment.  
 

Information om risker och osäkerhetsfaktorer  
Enzymaticas verksamhet är exponerad för ett flertal risker, såväl 
operationella som finansiella. De operationella riskerna utgörs 
främst av osäkerhet kring produktutveckling, leverantörsavtal, 
produktansvar och distribution. För en närmare beskrivning av de 
risker och osäkerhetsfaktorer som Enzymatica står inför hänvisas 
till risk- och känslighetsanalys i årsredovisningen för 2014.  
 

Årsstämma 2016  
Enzymaticas årsstämma 2016 kommer att hållas i Lund  
den 26 april 2016. 
 
Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman kan 
skicka begäran skriftligen med epost på adressen: 
ir@enzymatica.se eller med vanlig post på adressen: Styrelsen, 
Enzymatica AB, Ideon Science Park, 223 70 Lund. Begäran måste 
ha inkommit senast sju veckor före stämman för att kunna tas in i 
kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning.  

 
Granskning 
Rapporten har översiktligt granskats av bolagets revisorer. 
 
Kommande ekonomisk information 
Bokslutskommuniké 2015 16 februari 2016 
Delårsrapport jan-mars 2015 26 april 2016 
Årsstämma 2016 26 april 2016 
 
Delårsrapporter och årsredovisning finns tillgängliga på 
Enzymaticas webbsida www.enzymatica.se.    
 
 
 

 
 
 
Styrelse 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.  
 
Lund den 20 oktober 2015 

 
 

Lennart Nilsson 
Styrelseordförande 

Marianne Dicander Alexandersson 
Styrelseledamot 

Jonas E Forsberg   
Styrelseledamot 

   
Anders Jungbeck 
Styrelseledamot 

Hans Pihl  
Styrelseledamot 

Nils Siegbahn  
Styrelseledamot 

   
Monica Wallter  
Styrelseledamot 

Fredrik Lindberg  
VD 
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Frågor kring rapporten besvaras av: 
Fredrik Lindberg, VD, Enzymatica AB  
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com  
 
Johan Wennerholm, CFO, Enzymatica AB  
Tel: 0730-42 99 97 | E-post: johan.wennerholm@enzymatica.com  
 

Offentliggörande 
Informationen i denna delårsrapport är sådan information som 
Enzymatica AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om 
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella 
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande  
den 20 oktober 2015 klockan 08.30. 
 

Adress 
Enzymatica AB (publ) 
Organisationsnummer: 556719-9244 
Post: Ideon Science Park, 223 70 LUND 
Besök: Scheelevägen 19, Ideon, Lund  
Telefon: 046-286 31 00 | info@enzymatica.se | www.enzymatica.se  
 
Enzymatica är listat på Nasdaq First North. Bolaget handlas under 
kortnamnet ENZY och ISIN-koden SE0003943620.  
 
Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. 
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Revisors granskningsrapport  
 
Enzymatica AB (publ), org.nr 556719-9244 
 
Till Styrelsen för Enzymatica AB (publ) 
 
Inledning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) 
för Enzymatica AB (publ) per 30 september 2015 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna 
delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna 
delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 
 
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 
2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig 
granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor 
och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En 
översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har.  
 
De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en 
sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om 
en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet 
som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 
 
Slutsats 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning 
att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och 
årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 
 
Upplysning av särskild betydelse 
Utan att det påverkar vår slutsats ovan vill vi fästa uppmärksamhet på styrelsens skrivelse i kvartalsrapporten, 
att bolagets likviditetssituation givet nuvarande strategiska satsningar, innebär att bolaget behöver ytterligare 
finansiering. Styrelsen anser att ny finansiering kommer att kunna anskaffas till bolaget. Detta förhållande tyder 
på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att 
fortsätta verksamheten. 
 
Malmö den 20 oktober 2015 
 
Ernst & Young AB 
 
 
Göran Neckmar 
Auktoriserad revisor 
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Koncernens totalresultat i sammandrag
Alla belopp i KSEK Jul‐Sep 2015 Jul‐Sep 2014 Jan‐Sep 2015 Jan‐ Sep 2014 Jan‐Dec 2014

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 6 813 6 598 16 860 10 387 19 063

Kostnad för sålda varor ‐2 234 ‐1 703 ‐4 624 ‐3 032 ‐4 894

Bruttovinst 4 579 4 895 12 236 7 355 14 169

Försäljningskostnader ‐6 714 ‐5 978 ‐20 710 ‐12 793 ‐26 968

Administrationskostnader ‐5 520 ‐4 386 ‐14 407 ‐11 543 ‐14 770

Forsknings‐ och utvecklingskostnader  ‐3 217 ‐2 584 ‐9 203 ‐6 382 ‐9 554

Övriga rörelseintäkter 9 150 9 650 698

Aktiverade utvecklingsutgifter 994 1 636 2 693 2 286 3 758

Rörelseresultat ‐9 869 ‐6 267 ‐29 382 ‐20 427 ‐32 667

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 158 130 349 472

Räntekostnader och liknande resultatposter ‐265 ‐24 ‐375 ‐28 ‐198

Resultat efter finansiella poster ‐10 134 ‐6 133 ‐29 627 ‐20 106 ‐32 393

Skattekostnad ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Periodens resultat ‐10 134 ‐6 133 ‐29 627 ‐20 106 ‐32 393

Övrigt totalresultat:

Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt 0 0 0 0 0

Summa totalresultat för perioden ‐10 134 ‐6 133 ‐29 627 ‐20 106 ‐32 393

Varav hänförligt till aktieägare i moderbolaget ‐10 134 ‐6 133 ‐29 627 ‐20 106 ‐32 393

Data per aktie Jul‐Sep 2015 Jul‐Sep 2014 Jan‐Sep 2015 Jan‐ Sep 2014 Jan‐Dec 2014

Resultat per aktie, sek (före och efter utspädning) ‐0,41 ‐0,25 ‐1,19 ‐0,91 ‐1,41

Eget kapital per aktie, sek 1,33 3,00 1,33 3,00 2,50

Soliditet, % 76% 89% 76% 89% 86%

Antal utestående aktier 24 961 438 24 961 438 24 961 438 24 961 438 24 961 438

Genomsnittligt antal utestående aktier  (före och efter utspädning) 24 961 438 24 961 438 24 961 438 22 209 310 22 897 342

Nyckeltalsdefinitioner

Resultat per aktie. Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt 

vägt antal aktier

Soliditet. Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Eget kapital per aktie. Eget kaptital i förhållande till antal aktier vid 

periodens slut.

Kvartalsvis resultatutveckling
Alla belopp i KSEK Q3 2015 Q2 2015 Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014

Nettoomsättning 6 813 3 086 6 961 8 676 6 598 1 267

Bruttoresultat 4 579 2 653 5 004 6 814 4 895 637

Bruttomarginal i % 67% 86% 72% 79% 74% 50%

Omkostnader ‐15 442 ‐13 597 ‐15 272 ‐19 028 ‐12 798 ‐9 132

Rörelseresultat ‐9 869 ‐10 441 ‐9 072 ‐12 240 ‐6 267 ‐7 674

Periodens resultat ‐10 134 ‐10 485 ‐9 008 ‐12 287 ‐6 133 ‐7 501

Kassaflöde ‐13 762 ‐8 400 ‐6 082 ‐14 675 ‐13 582 66 100
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Koncernens finansiella ställning i sammandrag
Alla belopp i KSEK 2015‐09‐30 2014‐09‐30 2015‐06‐30 2014‐12‐31

Tillgångar

Immateriella tillgångar 13 559 9 953 12 710 11 280

Materiella tillgångar 310 183 288 303

Varulager 13 014 9 154 13 760 11 887

Kundfordringar 5 777 5 828 3 031 7 598

Övriga fordringar 1 210 6 119 3 954 3 180

Likvida medel 9 676 52 595 23 438 37 920

Summa tillgångar 43 546 83 832 57 181 72 168

Eget kapital och skulder

Eget kapital 33 077 74 763 43 172 62 425

Kortfristiga skulder, räntebärande ‐ ‐ ‐ ‐

Leverantörsskulder 6 563 5 552 11 019 6 577

Övriga skulder 3 906 3 517 2 990 3 166

Summa eget kapital och skulder 43 546 83 832 57 181 72 168

Koncernens förändringar i eget kapital i sammandrag

Alla belopp i KSEK 2015‐09‐30 2014‐09‐30 2015‐06‐30 2014‐12‐31

Ingående balans 62 425 15 728 62 425 15 728

Nyemissioner ‐ 83 596 ‐ 83 596

Kostnader för nyemissioner ‐ ‐5 330 ‐ ‐5 330

Effekt av personaloptionsprogram 279 875 240 824

Periodens resultat ‐29 627 ‐20 106 ‐19 493 ‐32 393

Periodens övriga totalresultat ‐ ‐ ‐ ‐

Utgående balans  33 077 74 763 43 172 62 425

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

Alla belopp i KSEK Jul‐Sep 2015 Jul‐Sep 2014 Jan‐Sep 2015 Jan‐ Sep 2014 Jan‐Dec 2014

Resultat efter finansiella poster ‐10 134 ‐6 133 ‐29 627 ‐20 106 ‐32 393

Justeringar för icke kassaflödespåverkande poster 253 1 182 769 804 1 636

Betald skatt ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i 

rörelsekapital ‐9 881 ‐4 951 ‐28 858 ‐19 302 ‐30 757

Förändringar i rörelsekapital ‐2 836 ‐6 995 3 400 ‐8 321 ‐9 909

Kassaflöde från den löpande verksamheten ‐12 717 ‐11 946 ‐25 458 ‐27 623 ‐40 666

Aktivering av utvecklingsutgifter ‐994 ‐1 636 ‐2 693 ‐2 286 ‐3 758

Förvärv/Avyttring av materiella anläggningstillgångar ‐51 ‐93 ‐160

Kassaflöde från investeringsverksamheten ‐1 045 ‐1 636 ‐2 786 ‐2 286 ‐3 918

Nyemission ‐ ‐ ‐ 83 596 83 596

Transaktionskostnader hänförliga till nyemission ‐ ‐ ‐ ‐5 330 ‐5 330

Förändring av checkräkningskredit ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Amortering av lån ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 78 266 78 266

Summa periodens kassaflöde ‐13 762 ‐13 582 ‐28 244 48 357 33 682

Likvida medel vid periodens ingång 23 438 66 177 37 920 4 238 4 238

Likvida medel vid periodens utgång 9 676 52 595 9 676 52 595 37 920
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Moderbolagets resultaträkning
Alla belopp i KSEK Jul‐Sep 2015 Jul‐Sep 2014 Jan‐Sep 2015 Jan‐ Sep 2014 Jan‐Dec 2014

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 6 813 6 598 16 860 10 387 19 063

Kostnad för sålda varor ‐2 234 -1 703 ‐4 624 -3 032 ‐4 894

Bruttovinst 4 579 4 895 12 236 7 355 14 169

Försäljningskostnader ‐6 714 -5 978 ‐20 710 -12 793 ‐26 968
Administrationskostnader ‐5 519 -4 386 ‐14 406 -11 543 ‐14 770
Forsknings‐ och utvecklingskostnader  ‐3 217 ‐2 584 ‐9 203 ‐6 382 ‐9 554

Övriga rörelseintäkter 9 150 9 650 698

Aktiverade utvecklingsutgifter 994 1 636 2 693 2 286 3 758

Rörelseresultat ‐9 868 ‐6 267 ‐29 381 ‐20 427 ‐32 667

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 139 113 315 423

Räntekostnader och liknande resultatposter ‐261 -24 ‐375 -28 ‐198

Resultat efter finansiella poster ‐10 128 ‐6 152 ‐29 643 ‐20 140 ‐32 442

Skattekostnad ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Periodens resultat ‐10 128 ‐6 152 ‐29 643 ‐20 140 ‐32 442

Moderbolagets rapport över totalresultat
Alla belopp i KSEK Jul‐Sep 2015 Jul‐Sep 2014 Jan‐Sep 2015 Jan‐ Sep 2014 Jan‐Dec 2014

Periodens resultat ‐10 128 ‐6 152 ‐29 643 ‐20 140 ‐32 442

Övrigt totalresultat: ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt: 0 0 0 0 0

Summa totalresultat för perioden ‐10 128 ‐6 152 ‐29 643 ‐20 140 ‐32 442

Moderbolagets balansräkning
Alla belopp i KSEK 2015‐09‐30 2014‐09‐30 2015‐06‐30 2014‐12‐31

Tillgångar

Immateriella tillgångar 13 558 9 953 12 709 11 280

Materiella tillgångar 310 183 288 303

Finansiella tillgångar 111 111 111 111

Lager 13 014 9 154 13 760 11 887

Kundfordringar 5 777 5 828 3 031 7 598

Fordringar hos koncernföretag ‐ 5 000 ‐ 5 000

Övriga fordringar 1 210 6 085 3 923 3 170

Kassa och bank 9 600 47 582 23 386 32 868

Summa tillgångar 43 580 83 896 57 208 72 217

Eget kapital och skulder

Eget kapital 32 930 74 645 43 018 62 294

Kortfristiga skulder, räntebärande ‐ ‐ ‐

Skulder till koncernföretag 191 191 191 191

Leverantörsskulder 6 563 5 552 11 019 6 577

Övriga skulder 3 896 3 508 2 980 3 155

Summa eget kapital och skulder 43 580 83 896 57 208 72 217


