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XVIVO Perfusion är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma 
användbarhet, möjliggöra behandling av organ och bevara organ i god kondition utanför 
kroppen i väntan på transplantation. Bolagets produkt Perfadex® har idag en marknadsandel 
på över 90 procent vid traditionell preservation av lungor inför transplantation. XVIVO Perfusion 
har 14 medarbetare sammanlagt som arbetar på huvudkontoret i Göteborg och på kontoret för 
Nord- och Sydamerika i Denver, USA. Xvivo-aktien är noterad på NASDAQ OMX First North och 
handlas under symbolen XVIVO. Certified Adviser är Redeye, www.redeye.se.
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Stark försäljningstillväxt och positivt 
kassaflöde från den löpande 
verksamheten

FÖRSTA KVARTALET
•	Omsättningsökningen	var	23	procent	i	lokala	valutor.	

Försäljningen var den högsta någonsin för ett 
enskilt kvartal och uppgick till 16,3 MSEK (13,8*), 
motsvarande en ökning om 18 procent i SEK. 

•	Rörelseresultatet	före	avskrivningar	(EBITDA)	uppgick	
till	3,8	MSEK	(5,0*)	motsvarande	en	EBITDA	marginal	
om 23 procent.

•	Nettoresultatet	uppgick	till	2,4	MSEK,	vilket	gav	ett	
resultat per aktie om 0,12 SEK. 

•	Kassaflödet	från	den	löpande	verksamheten	var	
4,0 MSEK. 

•	 I	slutet	mars	återkom	FDA	med	ytterligare	
kompletterande frågor rörande ansökan om 
marknadsgodkännande	för	STEEN	Solution™	på	

den amerikanska marknaden. Frågorna planeras vara 
besvarade vid månadsskiftet april/maj.

•	Den	kliniska	studien	i	USA	fortgår	enligt	plan,	med	
goda kliniska resultat, 36 av planerade 42 patienter 
var transplanterade vid periodens utgång. Företaget 
bedömer att studien kan avslutas under andra 
kvartalet 2013.

•	Fortsatt	mycket	stort	intresse	från	kliniker	i	USA.

•	 Lager	och	distribution	av	produkter	för	Europa/Asien	
har tagits över i egen regi.

•	Förstärkning	av	marknads-	och	säljorganisationen	
med en global marknad- och säljchef samt en 
regionchef i Europa.

*) Se sidan 3 för en översikt av 2013 resultaträkning och 2012 jämförelsetal.

VD – KOMMENTAR
XVIVO Perfusion började 
2013 starkt med den högsta 
försäljningen för ett enskilt 
kvartal hittills. Försäljningen 
fortsatte att öka tvåsiffrigt, +23 
procent i lokala valutor eller +18 
procent i svenska kronor*.  Vi 
kan glädjande nog notera att 
STEEN	Solution™	och	produkter	

relaterade till användningen av denna lösning står för en 
växande andel av försäljningsvolymen. Bolaget har också 
en	fortsatt	mycket	bra	EBITDA	nivå.

XVIVO Perfusion fick alldeles i slutet av kvartalet, flertalet 
veckor efter utsatt tid, respons från FDA på svaren på 
den första omgången frågor på bolagets HDE-ansökan. 
Samtliga svar och klargöranden på dessa följdfrågor 
räknar bolaget med att ha skickat in vid månadskiftet 
april/maj, vilket innebär att FDA nominellt därefter har 

ytterligare 75 dagar på sig att respondera på bolagets 
svar. 

Den	kliniska	prövningen	i	USA	med	STEEN	Solution™	
fortgår enligt plan och med goda kliniska resultat. I 
mitten av april hade 39 patienter, av planerade 42, 
transplanterats	med	STEEN	Solution™-metoden.	Vi	
räknar med att den pågående kliniska prövningen i USA 
skall ha alla patienter inkluderade väl innan halvårsskiftet 
2013. Resultaten så här långt talar för att fler organ 
kan användas till livräddande behandling av lungsjuka 
patienter	med	hjälp	av	STEEN	Solution™.	Resultaten	så	
här långt tyder också på att de organ som transplanerats 
med	hjälp	av	STEEN	Solution™	fungerar	lika	bra	som	de	
organ som initialt bedömts som bäst och transplanterats 
med traditionell metod. Resultaten från studien är fortsatt 
mycket uppmuntrande i likhet med de som uppnåtts vid 
sjukhus	i	andra	länder	med	STEEN	Solution™.	Intresset	
för produkten är fortsatt stort, speciellt i Nordamerika.

Forts. på nästa sida
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Efter den initiala, mycket intensiva, perioden av 
notering, rekrytering, certifiering och övertagande av 
verksamhet har vi fokuserat på att bygga upp marknads-, 
försäljnings- och distributionsorganisationen som nu har 
förstärkts med mycket erfarna personer. I och med detta 
har	vi	mycket	goda	förutsättningar	att	fullfölja	STEEN	
Solution™-lanseringen	i	Europa	och	Australien,	samt	att	
förbereda lanseringen i USA.

Efter en bra start på året ser vi med tillförsikt fram 
emot resten av 2013. Vi har klarat av det mesta av 
uppbyggnadsarbetet och vår allt starkare organisation 
och våra resurser kommer nu helt fokuseras på 
att	etablera	STEEN	Solution™-metoden	som	
standardbehandling vid lungtransplantation samt att 
utveckla	användandet	av	STEEN	Solution™	för	fler	organ.

Magnus Nilsson, VD

RESULTATRÄKNING FÖR  
JAN-MAR 2013 OCH  
JÄMFÖRELSETAL JAN-MAR 2012

Den 1 oktober 2012 delades XVIVO Perfusion ut till 
Vitrolifes aktieägare och XVIVO Perfusions aktie upptogs till 

handel på NASDAQ OMX First North med första handels-
dag den 8 oktober. Jämförelsetal 2012 är Vitrolifes segment 
Transplantation	så	som	det	redovisats	i	Vitrolifes	rapporte-
ring. Se tabell nedan för XVIVO Perfusion 2013 och jämfö-
relsetal 2012.

TABELL 1. ÖVERSIKT AV XVIVO PERFUSION RESULTATRÄKNING 2013 JAN-MAR  
OCH JÄMFÖRELSETAL 2012 JAN-MAR (TSEK)

Januari - Mars

    2013 2012

TSEK

Xvivo  
Perfusion  
AB (publ)

Vitrolife 
Segment 

Transplantation

Nettoomsättning 16 329 13 803
Bruttoresultat 13 079 10 981
Försäljningskostnader -3 273 -1 673
Administrationskostnader -3 344 -2 357
Forsknings- och utvecklingskostnader -2 797 -2 015
Övriga rörelseintäkter och -kostnader -203 -91
Rörelseresultat 3 462 4 845

Avskrivningar -333 -165
EBITDA 3 795 5 010
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FÖRSTA KVARTALET 2013  
(JANUARI - MARS)

NETTOOMSÄTTNING 
XVIVO Perfusions nettoomsättningsökning var 23 procent 
i lokala valutor. Försäljningen var den högsta någonsin för 
ett enskilt kvartal och uppgick till 16,3 MSEK (13,8*), mot-
svarande en ökning om 18 procent i SEK. 

RESULTAT
Rörelseresultatet	före	avskrivningar	(EBITDA)	uppgick	till	
3,8	MSEK	(5,0*)	motsvarande	en	EBITDA	marginal	om	23	
procent. 

Bruttomarginalen under kvartalet uppgick till 80 procent 
(80*). Försäljningskostnaderna i förhållande till omsätt-
ningen var 20 procent (12*). Ökningen beror på ökade 
resurser	för	att	stödja	den	fortsatta	etableringen	av	STEEN	
Solution™	och	förstärkning	av	försäljningsorganisationen	
med två personer. FoU-kostnaderna var 17 procent (15*) av 
omsättningen. Ökningen beror på kostnader relaterade till 
forskning och till produktionsutveckling i avsikt att stärka 
bruttomarginalen. Administrationsomkostnaderna ökade 
till 20 procent (17*) beroende på att vi nu har en egen eko-
nomifunktion och notering på NASDAQ OMX First North. 
Under perioden har 1,4 MSEK av utvecklingskostnaderna 
för	STEEN	Solution™	balanserats	som	en	immateriell	till-
gång. Avskrivningar uppgick under perioden till 0,3 MSEK. 

NETTOOMSÄTTNING (MSEK)

Q3Q2 Q4

16,3

14,4 14,7
14,013,813,7

11,8
11,211,3

Q1
2012

Q1
2013

Q4Q3Q2Q1
2011

KASSAFLÖDE
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 
det första kvartalet till 4,0 MSEK. Förändring av rörelseka-
pitalet under perioden uppgick till 0,5 MSEK och bestod 
främst av minskat varulager. Investeringarna uppgick till 1,6 
MSEK,	varav	1,4	MSEK	investerades	i	STEEN	Solution™-
studien i USA. Kassaflödet från finansieringsverksamheten 
var -9,0 MSEK och bestod av amortering av checkräk-
ningskredit	på	9,0	MSEK.	Likvida	medel	vid	periodens	slut	
uppgick till 1,1 MSEK.

FINANSIERING
XVIVO Perfusions totala kreditramar består av en checkräk-
ningskredit och uppgick i slutet av kvartalet till 15 MSEK, 
varav 0,1 MSEK utnyttjades. Soliditeten var 84 procent vid 
kvartalets utgång.

UTSIKTER FÖR 2013

Vid marknadsgodkännande i USA kommer resurser för för-
säljning och marknadsföring där att utökas för att etablera 
användandet	av	STEEN	Solution™-tekniken.	Detta	kom-
mer, tillsammans med att bolaget vid godkännandet börjar 
skriva	av	de	balanserade	utgifterna	för	STEEN	Solution™,	
att påverka rörelseresultatet för 2013. Den balanserade till-
gången	för	STEEN	Solution™	uppgick	per	balansdagen	till	
74 MSEK och avskrivning beräknas ske linjärt över nyttjan-
deperioden 10 år.

*) Se sidan 3 för en översikt av 2012 jämförelsetal.  **) Q4 2012 och Q1 2013 är XVIVO Perfusions försäljning. Försäljning från tidigare kvartal är Vitrolifes 

segment	Transplantation	som	det	redovisats	i	Vitrolifes	rapportering.
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KORT OM BOLAGET

VERKSAMHET 
XVIVO Perfusion AB  är ett medicinteknikbolag som utveck-
lar lösningar och system för att välja ut användbara organ 
och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplanta-
tion. Bolagets produkt Perfadex® har idag en marknads-
andel på över 90 procent vid traditionell preservation av 
lungor inför transplantation.

Ett stort problem i transplantationssjukvården är bristen på 
tillgängliga lungor. Idag används mindre än 20 procent av 
tillgängliga donationsorgan i USA, då det bedöms alltför 
riskfyllt att använda övriga donerade lungor vid transplan-
tation.	Med	hjälp	av	Xvivos	produkt	–	STEEN	Solution™	
– rensas organet från skadliga ämnen från donatorn vilket 
skapar	en	bättre	omgivning	för	organets	celler.	Tekniken	
medför därmed att organet ges tillfälle att ”återhämta 
sig” om så är möjligt och att funktionstestning kan utföras 
utanför kroppen. I klinisk användning i Europa, Australien 
och Kanada och vid klinisk prövning i USA har det visat sig 
att många av de initialt ”refuserade” organen efter genom-
gången	STEEN	Solution™-perfusion	bedömts	som	använd-
bara	och	utnyttjats	för	att	transplantera	lungsjuka.		STEEN	
Solution™	användningen	har	därför	potential	att	öka	det	
totala antalet lungtransplantationer. 

Xvivo har genom åren etablerat nära relationer med de 
flesta av världens lungtransplantationsenheter och gjort 
Perfadex® till den helt dominerande produkten i sin nisch. 
Det är från detta utgångsläge som Xvivo arbetar för att 
göra	STEEN	solution™	tillgängligt	världen	över,	överty-
gade om att antalet transplantationer kommer att öka i 
takt med att sjukvården får kunskap om, och tillgång till, 
STEEN	Solution™.	Bolagets	mål	är	att	skapa	värde	för	såväl	
patienter som aktieägare genom att tillhandahålla en unik 
produkt på en marknad med stor tillväxtpotential. 

AFFÄRSIDÉ
XVIVO Perfusions affärsidé är att öka överlevnaden hos 
patienter som behöver transplantat genom att tillhan-
dahålla effektiva produkter som ökar tillgängligheten på 
organ med god överlevnadspotential vid transplantation.

VISION
Bolagets vision är att etablera varmperfusion av organ med 
STEEN	Solution™	som	standardbehandling	vid	transplan-
tation av lungor och andra organ.

STRATEGI 
XVIVO Perfusions strategi inriktas på att få lungevalu-
ering	utanför	kroppen	med	STEEN	Solution™-metoden	
accepterad som en standardprocedur. En grundförutsätt-
ning i strategin är att erhålla regulatoriska godkännande 
för	STEEN	Solution™	på	samtliga	viktiga	marknader.	
Genom publicerade pre-kliniska och kliniska studier visar 
XVIVO	Perfusion	att	varmperfusion	av	organ	med	STEEN	
Solution™-metoden	ger	fler	tillgängliga	organ	och	där-
med fler patienter en livsräddande behandling och där-
med bättre livskvalitet, samhällsekonomisk vinst och lägre 
morbiditet och mortalitet. Vidare skall bolaget verka för att 
öka	medvetenheten	om	STEEN	Solution™-metoden	hos	
viktiga intressentgrupper och arbeta med opinionsbildare 
på området.

ÖVRIG INFORMATION

ORGANISATION OCH PERSONAL
I utgången av första kvartalet var antalet anställda 14 perso-
ner, varav 6 kvinnor och 8 män. Utav dessa var 10 personer 
anställda i Sverige och 4 i USA. 

INFORMATION OM TRANSAKTIONER MED 
NÄRSTÅENDE
Inga transaktioner som väsentligen påverkat företagets 
resultat och finansiella ställning har genomförts med närstå-
ende under kvartalet. 

RISKHANTERING
XVIVO Perfusion arbetar kontinuerligt med att identifiera, 
utvärdera och hantera risker i olika system och proces-
ser. Riskanalyser görs kontinuerligt gällande den normala 
verksamheten samt även i samband med aktiviteter som 
ligger utanför XVIVO Perfusions ordinarie kvalitetssystem. 
De mest väsentliga strategiska och operativa riskerna som 
berör bolaget finns beskrivna i förvaltningsberättelsen i 
årsredovisningen för 2012

SÄSONGSEFFEKTER
Xvivo Perfusions försäljning påverkas relativt marginellt av 
säsongseffekter. 

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
Inga händelser efter balansdagen har inträffat, vilka i 
väsentliga avseenden påverkar bedömningen av den finan-
siella informationen i denna rapport. 

Göteborg den 19 april 2013

Styrelsen
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DENNA RAPPORT HAR INTE GRANSKATS AV 
BOLAGETS REVISORER.

FINANSIELLA RAPPORTER
Xvivo Perfusions delårsrapporter publiceras på företagets 
hemsida, www.xvivoperfusion.com.

Under 2013 planeras följande rapporter att avlämnas:
Delår januari-juni: fredagen den 12 juli 
Delår januari-september: torsdagen den 7 november 

FÖR FRÅGOR HÄNVISAS TILL
Magnus Nilsson, VD, tel: 031-788 21 50,  
e-post: magnus.nilsson@xvivoperfusion.com
 
Christoffer Rosenblad, CFO, tel: 031-788 21 59, e-post: 
christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com 

Certified Adviser är Redeye, www.redeye.se
 

Information i denna rapport är sådan som Xvivo 
Perfusion är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om 
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med 
finansiella instrument. Rapporten lämnades för publicering den 
19 april 2013, klockan 13:00.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING
 Januari – Mars

TSEK				  2013

Nettoomsättning 16 329
Kostnad för sålda varor -3 250
Bruttoresultat 13 079

Försäljningskostnader -3 273
Administrationskostnader -3 344
Forsknings- och utvecklingskostnader -2 797
Övriga rörelseintäkter och -kostnader -203
Rörelseresultat 3 462

Finansiella intäkter och kostnader -164
Resultat efter finansiella poster 3 298

Skatter -898
Nettoresultat 2 400

Hänförligt till 
Moderbolagets aktieägare 2 400

Resultat per aktie, SEK 0,12
Genomsnittligt antal aktier 19 562 769
Antal aktier vid periodens slut varav egna aktier 19 562 769

Avskrivningar	har	belastat	periodens	resultat	med	333	TSEK
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
TSEK				  130331 121231

Tillgångar
Goodwill 3 610 3 811
Övriga immateriella anläggningstillgångar 76 451 75 174
Materiella anläggningstillgångar 809 748
Finansiella anläggningstillgångar 3 178 2 497
Varulager 11 655 13 375
Kundfordringar 10 643 8 297
Övriga kortfristiga fordringar 1 423 2 840
Likvida	medel 1 124 7 776
Summa tillgångar 108 893 114 518

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital, hänförligt till moderbolagets aktieägare 91 187 88 765
Avsättningar 2 412 2 032
Leverantörsskulder 4 545 6 700
Checkräkningskredit 106 9 089
Aktuella skatteskulder 3 110 1 885
Övriga kortfristiga skulder 466 317
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 067 5 730
Summa eget kapital och skulder 108 893 114 518

Ställda säkerheter 15 250 15 250
Ansvarsförbindelser - -

KONCERNENS NYCKELTAL
 Januari – Mars

TSEK				 2013

Bruttomarginal, % 80
Rörelsemarginal före FoU,% 38
Rörelsemarginal	före	avskrivnignar	(EBITDA),% 23
Rörelsemarginal,% 21
Nettomarginal, % 15
Soliditet, % 84
Avkastning på eget kapital, % 3
Resultat per aktie, SEK 0,12
Eget kapital per aktie, SEK 4,66
Aktiekurs på balansdagen, SEK 20,10

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
 Januari – Mars

TSEK				  2013

Resultat efter finansiella poster 3 298
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 359
Betald skatt -203
Förändring av varulager 1 720
Förändring av rörelsefordringar -948
Förändring av rörelseskulder -268
Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 958
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 568
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -8 983
Periodens kassaflöde -6 593

Likvida	medel	vid	periodens	början 7 776
Kursdifferens i likvida medel -59
Likvida medel vid periodens slut 1 124
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KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
 

Hänförligt till moderföretagets aktieägare

TSEK

  Aktie
kapital

Bundna 
reserver

Fria reserver 
och årets 

resultat

Summa  
eget  

kapital

Eget kapital vid koncernens bildande per den 1 oktober 2012 500 3 160 85 906 89 566
Summa totalresultat för perioden -769 -769
Föskjutning mellan bundna och fria reserver 1 765 -1 765 0
Förändring av valutakursdiff. dotterföretag -32 -32
Utgående balans per 31 december 2012 500 4 925 83 340 88 765

Ingående balans per 1 januari 2013 500 4 925 83 340 88 765
Summa totalresultat för perioden 2 400 2 400
Förändring av valutakursdiff. dotterföretag 22 22
Utgående balans per 31 december 2012 500 4 925 85 762 91 187

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNINGAR
 Januari – Mars

TSEK				   2013 2012

Nettoomsättning 17 474 12 793
Kostnad för sålda varor -4 169 -2 851
Bruttoresultat 13 305 9 942

Försäljningskostnader -2 454 -1 249
Administrationskostnader -2 954 -1 964
Forsknings- och utvecklingskostnader -2 438 -2 038
Övriga rörelseintäkter och -kostnader -203 -56
Rörelseresultat 5 256 4 635

Finansiella intäkter och kostnader -164 -1 456
Resultat efter finansiella poster 5 092 3 179

Bokslutsdispositioner - -
Skatter -1 120 -
Nettoresultat 3 972 3 179

Avskrivningar	har	belastat	periodens	resultat	med	115	TSEK	(69)
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNINGAR
 
TSEK	   130331 120331 121231

TILLGÅNGAR
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 75 145 60 286 73 821
Patent och licenser 1 252 1 400 1 294
Varumärken 34 38 35
Materiella anläggningstillgångar 238 111 184
Andelar i koncernföretag 14 475 - 14 475
Andra långsiktiga värdepappersinnehav 828 - 522
Varulager 2 815 3 722 3 956
Kundfordringar 4 688 3 828 4 366
Fordringar hos koncernföretag 10 693 - 8 710
Övriga kortfristiga fordringar 1 364 1 646 2 782
Likvida	medel 65 1 065 4 574
Summa tillgångar 111 597 72 096 114 719

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 90 860 15 087 86 888
Obeskattade reserver 6 288 4 025 6 288
Avsättningar 1 029 - 649
Checkräkningskredit 106 - 9 089
Leverantörsskulder 3 821 1 660 5 250
Skulder till koncernföretag - 48 960 -
Aktuella skatteskulder 2 673 - 1 733
Övriga kortfristiga icke räntebärande skulder 6 820 2 364 4 822
Summa eget kapital och skulder 111 597 72 096 114 719

Ställda säkerheter 15 250 - 15 250
Ansvarsförbindelser - - -

NOT 1. REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisnings-
lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd och uttalanden för-
utom BFNAR2012:1 – Årsredovisning och koncernredovisning (K3) 
om inte annat särskilt anges. Koncernen har upprättats enligt RR1:00. 
Redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer, om ej annat 
anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes för upprät-
tandet av XVIVO Perfusion AB:s senaste årsredovisning. 
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