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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 cirka 15 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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Fortsatt stark försäljningstillväxt och 
framsteg i registreringsprocessen av 
STEEN Solution™ i USA.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
TREDJE KVARTALET
•	Bolaget	hade	ett	möte	med	FDA	där	det	meddelats	

att ett expertpanelmöte kommer hållas i början 
av 2014. Detta är positivt då ett expertpanelmöte 
normalt föregår ett registreringsbeslut och avslutar 
diskussion kring dokumentation.

•	FDA	beslutade	att	de	i	studien	ingående	
klinikerna får fortsätta att transplantera lungor som 
perfunderats med STEEN Solution™. Vid slutet av 
kvartalet hade sammanlagt 52 patienter i USA blivit 
transplanterade med lungor som gjorts tillgängliga 
genom användning av Steen Solution™ och XVIVOs 
perfusionsmaskin XPS™.

•	Dr	Joel	Cooper	tillträder	som	Medical	Advisor	för	
XVIVO	Perfusion.	Dr	Joel	Cooper	var	den	första	
kirurgen i världen som genomförde en lyckad 
lungtransplantation och är internationellt erkänd 
för sina banbrytande framsteg inom behandling 
av lungsjukdomar. Dr Cooper kommer tillföra sitt 
kliniska kunnande inom lungtransplantation och vara 
ett stöd för bolagets kliniska utveckling.

•	Avtal	för	att	flytta	kontraktsproduktionen	av	STEEN	
Solution™ har knutits under kvartalet. Detta kommer 
initialt medföra engångskostnader på cirka 1 MSEK, 
men kommer inom ett år medföra förbättrade 
bruttomarginaler på produkten. 

TREDJE KVARTALET (JUL-SEP 2013)
•	Omsättningsökningen	var	19	procent	i	lokala	valutor.	

Försäljningen var det högsta någonsin för ett enskilt 
kvartal och uppgick till 16,8 MSEK (14,4*), motsvarande 
en ökning om 17 procent i SEK. 

•	Rörelseresultatet	före	avskrivningar	(EBITDA)	uppgick	
till 3,8 MSEK (-1,5*) motsvarande en EBITDA marginal 
om 23 procent.

•	Nettoresultatet	uppgick	till	1,6	MSEK,	vilket	gav	ett	
resultat per aktie om 0,08 SEK. 

•	Kassaflödet	från	den	löpande	verksamheten	var	
-1,5 MSEK på grund av 5,3 MSEK lageruppbyggnad. 

PERIODEN (JAN-SEP 2013)
•	Omsättningsökningen	var	20	procent	i	lokala	

valutor. Försäljningen uppgick till 48,9 MSEK (42,2*), 
motsvarande en ökning om 16 procent i SEK. 

•	Rörelseresultatet	före	avskrivningar	(EBITDA)	uppgick	
till 10,0 MSEK (7,7*) motsvarande en EBITDA marginal 
om 20 procent.

•	Nettoresultatet	uppgick	till	5,7	MSEK,	vilket	gav	ett	
resultat per aktie om 0,29 SEK. 

•	Kassaflödet	från	den	löpande	verksamheten	var	6,4	
MSEK. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
KVARTALETS UTGÅNG
•	Den	första	transplantationen	i	Asien	med	hjälp	av	

STEEN Solution™ genomfördes i oktober 2013.

•	XVIVO	Perfusion	har	beslutat	att	lansera	XPS™	
systemet i Europa för att underlätta användningen av 
STEEN Solution™ på basis av goda kliniska resultat och 
ett stort intresse från kliniker i Europa.

•	En	stämning	mot	Vivoline	inlämnades	den	11	oktober	
2013 för att skydda XVIVO Perfusions rättigheter till 
patent avseende tre produkter uppfunna av Professor 
Stig Steen.

*) Se sidan 4 för en översikt av 2013 resultaträkning och 2012 jämförelsetal. 



3  Delårsrapport januari–september 2013 XVIVO Perfusion AB, org.nr. 556561-0424

TELEFONKONFERENS
VD Magnus Nilsson presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 14:00 torsdagen den 7 november 2013.  
Telefon: 08-50336434, ange kod 90670245

*) Se sidan 4 för en översikt av 2013 resultaträkning och 2012 jämförelsetal. 

VD HAR ORDET
Det tredje kvartalet i 2013 var 
fortsatt starkt med den högsta 
försäljningen för ett enskilt kvartal 
hittills. Försäljningsökningen låg 
i linje med föregående kvartal, 
+19 procent i lokala valutor 
under kvartalet och +20 procent 
i lokala valutor hittills i år jämfört 
med 2012*. Tillfredställande 

är att STEEN Solution™ och produkter relaterade till 
användningen av denna lösning fortsätter att stå för en 
växande andel av försäljningen, 14 procent i de tre första 
kvartalen 2013 jämfört med 10 procent under samma 
period 2012. Bolagets finanser är fortsatt starka och 
resultatmässigt uppvisar vi en god EBITDA nivå. 

Under kvartalet hade bolaget ett möte med FDA där 
det bestämdes att ett expertpanelmöte, kommer att 
hållas i början på 2014. Under mötet diskuterades 
också återstående frågor från FDA. Det är positivt 
för XVIVO Perfusion att FDA nu har beslutat om ett 
expertmöte då det normalt avslutar diskussionerna kring 
dokumentationen och föregår registeringsbeslut. De i 
studien ingående klinikerna fortsätter att transplantera 
lungor som perfunderats och testats utanför kroppen 
med hjälp av STEEN Solution™. Detta för att ackumulera 
klinisk erfarenhet med metoden. I slutet av kvartalet 
hade sammanlagt 52 patienter transplanterats, med 
lungor som initialt bedömts som oanvändbara och skulle 
ha kasserats, på de center som ingår i studien. Vi kan 
konstatera ett fortsatt stort intresse bland klinikerna i USA 
för STEEN Solution™ och XPS™ och att resultaten hittills 
i studien är goda.

Efter kvartalets utgång inlämnades en stämning mot 
Vivoline för att skydda XVIVO Perfusions rättigheter 
till Vivolines patent avseende tre produkter uppfunna 

av Professor Stig Steen, dock omfattas tvisten inte av 
XVIVO Perfusions egna patentskyddade produkt STEEN 
Solution™. Då XVIVO ser allvarligt på intrång på bolagets 
immateriella rättigheter har bolaget uppmärksammat 
Vivoline om deras intrång och försökt diskutera en 
lösning.	Efter	att	ha	konsulterat	flera	legala	experter	sågs	
tyvärr ingen annan möjlighet än att inleda ett rättsligt 
förfarande. 

Under	perioden	har	förberedelser	startat	för	att	flytta	
kontraktsproduktionen av STEEN Solution™ vilket initialt 
kommer att medföra vissa kostnader, men inom ett år 
kommer att ge en förbättrad bruttomarginal. Beslut har 
tagits att bolagets XPS™ (XVIVO Perfusion System), som 
utvecklats i och för den Amerikanska marknaden, kommer 
att lanseras även i Europa då intresset också där varit 
stort för detta system som underlättar genomförandet av 
en lungperfusion utanför kroppen. Eftersom behovet av 
donerade lungor är större än tillgången så dör patienter 
på väntelistan. Med hjälp av STEEN Solution™ och 
XPS™ kan en större andel av donerade organ användas, 
vilket	ger	fler	patienter	möjlighet	till	transplantation	och	
därmed ett längre och bättre liv.

Efter ett starkt år hittills ser vi med tillförsikt fram emot 
det sista kvartalet i 2013 med intensivt arbete med att 
dokumentera STEEN Solution i USA för expertpanelmötet 
och med förberedelser för en lansering av XPS maskinen 
i Europa. Marknads- och kundserviceorganisationen 
har under kvartalet förstärkts i USA och är nu på båda 
sidor om Atlanten väl resurssatt och helt fokuserad 
på att etablera STEEN Solution™-metoden som 
standardbehandling vid lungtransplantation samt att 
utveckla	användandet	av	STEEN	Solution™	för	fler	organ.	

Magnus Nilsson
Verkställande Direktör
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TREDJE KVARTALET 2013  
(JULI - SEPTEMBER)

NETTOOMSÄTTNING
Omsättningsökningen var 19 procent i lokala valutor. 
Försäljningen uppgick till 16,8 MSEK (14,4*), motsvarande 
en ökning om 17 procent i SEK. 

RESULTAT
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 
3,8 MSEK (-1,5*) motsvarande en EBITDA marginal om 23 
procent.

Bruttomarginalen under kvartalet uppgick till 80 procent 
(82*). Försäljningskostnaderna i förhållande till omsätt-
ningen var 26 procent (24*). Ökningen beror på ökade 
resurser för att stödja den fortsatta etableringen av STEEN 
Solution™ och förstärkning av försäljningsorganisatio-
nen med tre personer. FoU-kostnaderna var 27 procent 
(17*) av omsättningen. Ökningen beror på kostnader 
relaterade till forskning inom nya indikationer och till 
produktionsutveckling i avsikt att stärka bruttomarginalen. 
Administrationsomkostnaderna minskade till 16 procent 
(51*). Minskningen beror främst på att föregående år 

belastades av engångskostnader. Netto övriga rörelseintäk-
ter och rörelsekostnader var under kvartalet 0,8 MSEK och 
bestod främst av en försäkringsintäkt. Under kvartalet har 
2,1 MSEK av utvecklingskostnaderna för STEEN Solution™ 
balanserats som en immateriell tillgång. Avskrivningar och 
nedskrivningar uppgick under kvartalet till 1,1 MSEK, varav 
nedskrivningar uppgick till 0,8 MSEK.

RESULTATRÄKNING FÖR 2013 OCH 
JÄMFÖRELSETAL 2012

Den 1 oktober 2012 delades XVIVO Perfusion ut till 
Vitrolifes aktieägare och XVIVO Perfusions aktie upp-
togs till handel på NASDAQ OMX First North med första 
handelsdag	den	8	oktober.	Jämförelsetal	2012	är	Vitrolifes	
segment Transplantation så som det redovisats i Vitrolifes 

rapportering. Siffror för försäljning är jämförbara och 
påverkas inte av att XVIVO Perfusion står på egna ben. När 
det gäller de kostnader som redovisas som jämförelsesiffror 
ska det dock tas i beaktande att XVIVO Perfusion var del i 
Vitrolifekoncernen och inte hade en egen organisation för 
t.ex. inköp, produktion, kvalitetssäkring, lager, distribution, 
ekonomi och administration. Se tabell nedan för XVIVO 
Perfusion 2013 och jämförelsetal 2012.

*) Se sidan 4 för en översikt av 2012 jämförelsetal.

**) Q4 2012 och 2013 är XVIVO Perfusions försäljning. Försäljning från tidigare kvartal är Vitrolifes segment Transplantation som det redovisats i Vitrolifes 

rapportering.

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

januari – september juli – september
     2013 2012 2013 2012

TSEK

Xvivo 
Perfusion 
AB (publ)

Vitrolife 
Segment 

Transplantation

Xvivo 
Perfusion 
AB (publ)

Vitrolife 
Segment 

Transplantation

Nettoomsättning 48 890 42 197 16 784 14 352

Bruttoresultat 38 904 33 588 13 375 11 748

Försäljningskostnader -12 344 -7 189 -4 352 -3 451
Administrationskostnader -8 929 -12 825 -2 643 -7 362

Forsknings- och utvecklingskostnader -10 197 -6 055 -4 513 -2 410

Övriga rörelseintäkter och -kostnader 723 -353 825 -178

Rörelseresultat 8 157 7 167 2 692 -1 652

Avskrivningar -1 819 -563 -1 137 -197

EBITDA 9 976 7 730 3 829 -1 455



5  Delårsrapport januari–september 2013 XVIVO Perfusion AB, org.nr. 556561-0424

*) Se sidan 4 för en översikt av 2012 jämförelsetal.

KASSAFLÖDE
Kassaflödet	från	den	löpande	verksamheten	uppgick	under	
kvartalet till -1,5 MSEK och påverkades främst av förändring 
i lager som uppgick till -5,3 MSEK. Investeringarna upp-
gick till 2,5 MSEK, varav 2,1 MSEK investerades i STEEN 
Solution™-studien	i	USA.	Kassaflödet	från	finansierings-
verksamheten var 6,0 MSEK och bestod av utnyttjad check-
räkningskredit på 6,0 MSEK. Likvida medel vid kvartalets 
slut uppgick till 3,0 MSEK.

FINANSIERING
XVIVO Perfusions totala kreditramar består av en check-
räkningskredit och den uppgick i slutet av kvartalet till 
15 MSEK, varav 6,0 MSEK utnyttjades. Soliditeten var 80 
procent vid kvartalets utgång.

PRODUKTION AV STEEN SOLUTION™
XVIVO Perfusion har under kvartalet ingått avtal och startat 
förberedelser	för	att	flytta	kontraktsproduktionen	av	STEEN	
Solution™. Detta kommer initialt medföra engångskost-
nader på cirka 1 MSEK, men kommer inom ett år medföra 
förbättrade bruttomarginaler på produkten.

PERIODEN 2013  
(JANUARI - SEPTEMBER)

NETTOOMSÄTTNING
Omsättningsökningen var 20 procent i lokala valutor. 
Försäljningen uppgick till 48,9 MSEK (42,2*), motsvarande 
en ökning om 16 procent i SEK. 

RESULTAT
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 
10,0 MSEK (7,7*) motsvarande en EBITDA marginal om 20 
procent.

Bruttomarginalen under perioden uppgick till 80 procent 
(80*). Försäljningskostnaderna i förhållande till omsätt-
ningen var 25 procent (17*). Ökningen beror på ökade 
resurser för att stödja den fortsatta etableringen av STEEN 
Solution™ och förstärkning av försäljningsorganisatio-
nen med tre personer. FoU-kostnaderna var 21 procent 
(14*) av omsättningen. Ökningen beror på kostnader 
relaterade till forskning inom nya indikationer och till 
produktionsutveckling i avsikt att stärka bruttomargina-
len. Administrationsomkostnaderna var 18 procent (30*). 
Minskningen beror främst på att föregående år belastades 
av engångskostander. Netto övriga rörelseintäkter och 
rörelsekostnader var under kvartalet 0,7 MSEK och bestod 
främst av en försäkringsintäkt. Under perioden har 5,5 
MSEK av utvecklingskostnaderna för STEEN Solution™ 
balanserats som en immateriell tillgång. Avskrivningar och 
nedskrivningar uppgick under perioden till 1,8 MSEK, varav 
nedskrivningar uppgick till 0,8 MSEK.

KASSAFLÖDE
Kassaflödet	från	den	löpande	verksamheten	uppgick	under	
perioden till 6,4 MSEK. Investeringarna uppgick till 8,1 
MSEK, varav 5,5 MSEK investerades i STEEN Solution™-
studien	i	USA.	Kassaflödet	från	finansieringsverksamheten	
var -3,0 MSEK och bestod av amortering av checkräk-
ningskredit på 3,0 MSEK. Likvida medel vid periodens slut 
uppgick till 3,0 MSEK.

UTSIKTER FÖR 2013

Eftersom antalet lungor som kan transplanteras med hjälp 
av traditionell kall perfusion inte förväntas öka mer än 
antalet donerade lungor, förväntas tillväxten främst komma 
från varm perfusion med hjälp av STEEN Solution™-
metoden. Fokus under resten av året är därför att etablera 
STEEN Solution™-metoden som standardbehandling vid 
lungtransplantation. I Europa och Australien ser vi ett ökat 
intresse för XPS™ systemet och fokus under resten av 
året kommer vara att förbereda XPS™ lanseringen, samt 
att	etablera	STEEN	Solution™-metoden	på	fler	kliniker	
med hjälp av de goda kliniska resultat som uppvisats hit-
tills. I Asien, Mellanöstern och Östeuropa sker idag cirka 
fem procent av det totala antalet lungtransplantationer i 
världen, men med ökade ekonomiska möjligheter kommer 
antalet lungtransplantationer att öka. Genom att etablera 
STEEN Solution™-metoden tidigt på dessa marknader 
kan denna utveckling ske snabbare än annars vore möjligt. 
I USA är fokus för resten av året att öka användandet av 
STEEN Solution™, inom ramen för den kliniska studien, 
för att kunna ta vara på de lungor som annars inte skulle 
använts för transplantation. Intresset för STEEN Solution™-
metoden är stort i USA och fokus är att öka antalet kliniker i 
den kliniska studien, samt att öka antalet transplantationer 
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med STEEN Solution™-metoden i de kliniker som redan är 
anslutna till studien.

Även inom transplantation av andra organ än lungor är den 
begränsande faktorn för att öka antalet transplantationer 
tillgången på organ. Inom ramen för forskning och utveck-
ling är fokus därför att utveckla användandet av STEEN 
Solution™-metoden	för	fler	organ.	Bolagets	organisation	
och infrastruktur är klara och inga större investeringar i 
dessa förväntas bli nödvändiga under resten av året.

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 
transplanta¬tion av lungor och andra organ.

STRATEGI 
XVIVO Perfusions strategi inriktas på att få lungevalu-
ering utanför kroppen med STEEN Solution™-metoden 
accepte¬rad som en standardprocedur. En grundförutsätt-
ning i stra¬tegin 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 kvartalet var antalet anställda 15 personer, 
varav 6 kvinnor och 9 män. Utav dessa var 10 personer 
anställda i Sverige och 5 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 7 november 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.

Bokslutskommuniké för 2013 kommer att publiceras fre-
dagen den 7 februari 2014.

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 
7 november 2013, klockan 08:30.
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
TSEK     130930 121231

TILLGÅNGAR
Goodwill 3 209 3 811
Övriga immateriella anläggningstillgångar 79 731 75 174
Materiella anläggningstillgångar 945 748
Finansiella anläggningstillgångar 4 612 2 497
Varulager 18 177 13 375
Kundfordringar 6 947 8 297
Övriga kortfristiga fordringar 1 333 2 840
Likvida medel 2 962 7 776
Summa tillgångar 117 916 114 518

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital, hänförligt till moderbolagets aktieägare 94 396 88 765
Avsättningar 4 721 2 032
Leverantörsskulder 3 947 6 700
Checkräkningskredit 5 974 9 089
Aktuella skatteskulder 3 542 1 885
Övriga kortfristiga skulder 478 317
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 858 5 730
Summa eget kapital och skulder 117 916 114 518

Ställda säkerheter 15 250 15 250
Ansvarsförbindelser - -

KONCERNENS RESULTATRÄKNING
 januari – september juli – september

TSEK    2013  2013

Nettoomsättning 48 890 16 784
Kostnad för sålda varor -9 986 -3 409
Bruttoresultat 38 904 13 375

Försäljningskostnader -12 344 -4 352
Administrationskostnader -8 929 -2 643
Forsknings- och utvecklingskostnader -10 197 -4 513
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 723 825
Rörelseresultat 8 157 2 692

Finansiella intäkter och kostnader -401 -512
Resultat efter finansiella poster 7 756 2 180

Skatter -2 066 -604
Nettoresultat 5 690 1 576

Hänförligt till 
Moderbolagets aktieägare 5 690 1 576

Resultat per aktie, SEK 0,29 0,08
Resultat per aktie, SEK* 0,29 0,08
Genomsnittligt antal aktier 19 562 769 19 562 769
Genomsnittligt antal aktier* 19 562 769 19 562 769
Antal aktier vid periodens slut 19 562 769 19 562 769
Antal aktier vid periodens slut* 19 562 769 19 562 769

Avskrivningar och nedskrivningar har belastat periodens resultat med 1 819 TSEK, varav 1 137 TSEK under kvartalet
* Efter utspädning. XVIVO Perfusion har ett utestående teckningsoptionsprogram omfattande 195 000 optioner. 
De diskonterade nuvärdena av teckningskurserna översteg både börskursen på balansdagen och den genomsnittliga börskursen för de senaste12 månaderna.
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KONCERNENS NYCKELTAL
januari – september juli – september

TSEK    2013 2013

Bruttomarginal, % 80 80
Rörelsemarginal före FoU,% 38 43
Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA),% 20 23
Rörelsemarginal,% 17 16
Nettomarginal, % 12 9
Soliditet, % 80 80
Avkastning på eget kapital, % 6 2
Resultat per aktie, SEK 0,29 0,08
Eget kapital per aktie, SEK 4,83 4,83
Aktiekurs på balansdagen, SEK 29,50 29,50

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
januari – september juli – september

TSEK    2013 2013

Resultat efter finansiella poster 7 756 2 180
Justering	för	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet 1 912 1 477
Betald skatt -724 -271
Förändring av varulager -5 045 -5 338
Förändring av rörelsefordringar 3 025 1 624
Förändring av rörelseskulder -530 -1 158
Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 394 -1 486
Kassaflöde från investeringsverksamheten -8 141 -2 450
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 988 6 022
Periodens kassaflöde -4 735 2 086

Likvida medel vid periodens början 7 776 1 156
Kursdifferens i likvida medel -79 -280
Likvida medel vid periodens slut 2 962 2 962

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 nettoresultat för perioden -769 -769
Förskjutning 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 nettoresultat för perioden 5 690 5 690
Teckningsoptionsprogram 127 127
Förändring av valutakursdiff. dotterföretag -186 -186
Utgående balans per 30 september 2013 500 4 925 88 971 94 396
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNINGAR
januari – september juli – september

TSEK    2013 2012 2013 2012 

Nettoomsättning 42 543 44 703 7 781 15 655
Kostnad för sålda varor -9 751 -10 014 -2 739 -4 289
Bruttoresultat 32 792 34 689 5 042 11 366

Försäljningskostnader -9 208 -5 057 -3 037 -2 579
Administrationskostnader -7 481 -8 319 -2 049 -4 023
Forsknings- och utvecklingskostnader -9 535 -6 206 -4 313 -2 480
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 723 -353 825 -171
Rörelseresultat 7 291 14 754 -3 532 2 113

Finansiella intäkter och kostnader -400 -1 260 -511 -570
Resultat efter finansiella poster 6 891 13 494 -4 043 1 543

Bokslutsdispositioner - - - -
Skatter -1 516 -3 155 789 -3 155
Nettoresultat 5 375 10 339 -3 254 -1 612

Avskrivningar och nedskrivningar har belastat periodens resultat med 1 143 TSEK (277), varav 907 TSEK (102) under kvartalet.

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNINGAR
 
TSEK    130930 120930 121231

TILLGÅNGAR
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 78 374 71 088 73 821
Patent och licenser 1 313 1 335 1 294
Varumärken 31 36 35
Materiella anläggningstillgångar 429 207 184
Andelar i koncernföretag 14 475 14 475 14 475
Andra långsiktiga värdepappersinnehav 2 686 418 522
Varulager 4 107 2 225 3 956
Kundfordringar 3 497 5 251 4 366
Fordringar hos koncernföretag 11 992 9 109 8 710
Övriga kortfristiga fordringar 1 275 1 703 2 782
Likvida medel 124 2 090 4 574
Summa tillgångar 118 303 107 937 114 719

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 92 390 92 501 86 888
Obeskattade reserver 6 288 4 025 6 288
Avsättningar 3 337 520 649
Checkräkningskredit 5 974 - 9 089
Leverantörsskulder 2 877 3 359 5 250
Skulder till koncernföretag - - -
Aktuella skatteskulder 2 795 2 949 1 733
Övriga kortfristiga icke räntebärande skulder 4 642 4 583 4 822
Summa eget kapital och skulder 118 303 107 937 114 719

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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