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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 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 
regulatoriska framgångar med XPS™ 
och STEEN Solution™ 

FÖRSTA KVARTALET (JAN-MAR 2014)
•	Försäljningen	under	kvartalet	uppgick	till	18,3	MSEK	
(16,3),	motsvarande	en	ökning	om	12	procent	i	SEK.	
Omsättningsökningen var 10 procent i lokala valutor.

•	Rörelseresultatet	före	avskrivningar	(EBITDA)	uppgick	
till	3,1	MSEK	(3,8)	motsvarande	en	EBITDA	marginal	
om 17 procent.

•	Nettoresultatet	uppgick	till	1,8	MSEK	(2,4),	vilket	gav	
ett	resultat	per	aktie	om	0,09	SEK	(0,12).	

•	Kassaflödet	från	den	löpande	verksamheten	var	-3,3	
MSEK	(4,0)	på	grund	av	förändring	i	rörelseskulder		
-3,6	MSEK	och	inbetald	skatt	-2,6	MSEK..

•	 STEEN	Solution™	och	relaterade	produkter	stod	för	
24 procent (16) av den totala försäljningen.

•	Den	av	FDA	inkallade	expertpanelen	röstade	
enhälligt, med röstsiffrorna 10-0, för att XPS™ System 
med STEEN Solution™ uppfyller kraven för HDE-
godkännande (Humanitarian Device Exemption).

•	XPS™	har	erhållit	CE-märke,	vilket	möjliggör	
försäljning av XPS™ och tillhörande engångsartiklar i 
Europa.

•	 I	Turkiet	har	den	första	lungtransplantationen	med	
en lunga som behandlats med STEEN Solution™-
metoden genomförts på Sureyyapasa Teaching 
Hospital.

•	Barnes	Jewish	Hospital	i	St	Louis,	som	är	en	
pionjär inom lungtransplantation, blir den tionde 
transplantationskliniken	att	delta	i	NOVEL	
studien. Organ Procurement Organization* (OPO) 
Mid-America Transplant Services i Missouri har 
köpt en XPS™ för att stärka samarbetet mellan 
transplantationscentra och OPO. Bolaget räknar 
med att under andra kvartalet mot kostnadsteckning 
fortsätta placera ut XPS™ på transplantationscentra i 
USA.

* En OPO eller Organ Procurement Organization är ansvarig för samordning och utvärdering av donerade organ för organtransplantation i en region i USA. 

TELEFONKONFERENS
VD	Magnus	Nilsson	presenterar	rapporten	vid	en	telefonkonferens	klockan	14:00	onsdagen	den	23	april	2014.	 
Telefon:	08-50336434,	ange	kod	1319928
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VD HAR ORDET
XVIVO Perfusion har under 
kvartalet passerat två viktiga 
milstolpar vilka är grundläggande 
för en fortsatt hög tillväxttakt; 
dels att XPS™ (XVIVO Perfusion 
System) godkändes för 
CE-märkning vilket möjliggör 
försäljning av denna och 
tillhörande engångsartiklar 
i Europa och dels att den av 

FDA inkallade expertpanelen röstade enhälligt för att 
XPS™ med STEEN Solution™ uppfyller kraven för HDE-
godkännande i USA. Expertpanelens roll är att ge råd 
och rekommendation till FDA gällande regulatoriska 
frågor. En så tydlig rekommendation till FDA innebär att 
möjligheterna att få ett marknadsföringsgodkännande 
inom några månader ökat väsentligt. Bolaget för nu 
en dialog med FDA för att diskutera de sista stegen i 
ansökningsprocessen. Ett godkännande skulle öppna upp 
världens största marknad för marknadsföring av STEEN 
Solution™ och XPS™.

Den kliniska studien i USA med STEEN Solution™ och 
XPS™ fortsätter att visa goda kliniska resultat och att 
många lungor som idag kasseras efter donation faktiskt 
kan användas till att rädda patienter som annars riskerar 
att dö i väntan på ett nytt organ. Intresset i USA fortsätter 
vara stort för XVIVOs STEEN Solution™ och XPS™ och 
under kvartalet har studien utökats med ytterligare ett 
centra. Tack vare detta goda intresse från kliniker både 
i USA och Europa och regulatoriska godkännanden 
accelererar vi nu byggandet och lanseringen av XPS™ 
på	fler	marknader	under	andra	kvartalet.	Intresset	för	
STEEN	Solution™	och	möjligheterna	att	ta	tillvara	på	fler	
lungor är fortsatt stort också i övriga delar av världen och 
ännu ett land, Turkiet, har genomfört en transplantation 

med en lunga som behandlats med STEEN Solution™-
metoden under kvartalet.

Viktigt att notera är att försäljningstillväxten, som var 
12 procent under kvartalet, framför allt beror på att 
nyckelprodukten STEEN Solution™ och produkter 
relaterade till användningen av lösningen används vid 
fler	kliniker	och	att	dessa	står	för	en	allt	större	del	av	
försäljningen. 

Bolaget fortsätter att utvecklas snabbt inom alla områ-
den: produktutveckling, regulatoriska godkännanden, 
marknadspenetration av nyckelprodukter och uppbygg-
nad av spetskompetens och marknadsföringskapacitet 
inom organisationen. Den här snabba utvecklingen och 
tunga investeringarna har skett samtidigt som vi behål-
ler en god bruttomarginal och har ett fortsatt positivt 
resultat. 

Efter en stark början av året med hårt fokus på och 
passerandet av regulatoriska milstolpar ser vi med 
tillförsikt fram mot resterande del av 2014 där huvudfokus 
nu	successivt	flyttas	över	till	marknadsföring	och	
lansering i Europa och USA. Spännande är även det 
ökande intresset för XVIVOs produkter i Asien, där 
vi	nu	intensifierar	arbetet	med	att	etablera	STEEN	
Solution™-metoden. Bolagets infrastruktur är väl 
etablerad och organisationen resurssätts successivt 
i takt med att försäljning och behov ökar. Vår 
verksamhet är helt fokuserad på att globalt etablera 
STEEN Solution™-metoden som standardbehandling 
vid lungtransplantation – och att fortsätta utveckla 
användandet	för	fler	organ.

 
Magnus Nilsson
Verkställande Direktör

FÖRSTA KVARTALET 2014  
(JANUARI – MARS)

NETTOOMSÄTTNING
Försäljningen	under	kvartalet	uppgick	till	18,3	MSEK	
(16,3),	motsvarande	en	ökning	om	12	procent	i	SEK.	
Omsättningsökningen var 10 procent i lokala valutor. 
STEEN Solution™ och relaterade produkter stod för 24 
procent (16) av den totala försäljningen.

RESULTAT
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 
3,1	MSEK	(3,8)	motsvarande	en	EBITDA	marginal	om	17	
procent. 

Bruttomarginalen under kvartalet uppgick till 76 procent 
(80).	Försäljningskostnaderna	i	förhållande	till	omsätt-
ningen var 27 procent (20). Ökningen beror på ökade 
resurser för att stödja den fortsatta etableringen av STEEN 
Solution™ och förstärkning av försäljningsorganisationen 
med tre personer. FoU-kostnaderna var 20 procent (17) 
av omsättningen. Ökningen beror främst på kostnader 
relaterade till CE-märkning av XPS™ inför den Europeiska 
lanseringen och kostnader för försvar av immateriella 
tillgångar. De sistnämnda är främst löpande legala kostna-
der för stämningen mot Vivoline och en engångskostnad 
om	0,5	MSEK	hänförlig	till	inbetalning	av	förskottsbelopp	
till Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut där 
motsvarande kontraktsrättsliga fråga mellan Igelösa, 
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* Q4 2012 och därefter är XVIVO Perfusions försäljning. Försäljning från tidigare kvartal är Vitrolifes segment Transplantation som det redovisats i Vitrolifes 
rapportering.

Stig Steen och XVIVO Perfusion avgörs enligt avtal. 
Administrationsomkostnaderna minskade till 14 procent 
(20). Netto övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader var 
under	kvartalet	0,0	MSEK	(-0,2).	Under	kvartalet	har	3,7	
MSEK	(1,4)	av	utvecklingskostnaderna	för	STEEN	Solution™	
balanserats som en immateriell tillgång. Ökningen beror 
främst	på	utökningen	av	NOVEL	studien	och	produktut-
veckling av XPS™ i avsikt att sänka tillverkningskostnaderna 
för densamma. Avskrivningar uppgick under kvartalet till 0,4 
MSEK	(0,3).

KASSAFLÖDE
Kassaflödet	från	den	löpande	verksamheten	uppgick	under	
kvartalet	till	-3,3	MSEK	(4,0)	och	påverkades	främst	av	
förändring	i	rörelseskulder	som	uppgick	till	-3,6	MSEK	och	
inbetald	skatt	som	uppgick	till	-2,6	MSEK.	Investeringarna	
uppgick	till	3,8	MSEK	(1,6),	varav	3,7	MSEK	(1,4)	inves-
terades i godkännandet av STEEN Solution™ i USA. 

Kassaflödet	från	finansieringsverksamheten	var	5,2	MSEK	
(-8,9)	och	bestod	av	utökat	utnyttjande	av	checkräknings-
kredit.	Likvida	medel	vid	kvartalets	slut	uppgick	till	2,1	
MSEK	(1,1).

FINANSIERING
XVIVO Perfusions totala kreditramar består av en check-
räkningskredit och den uppgick i slutet av kvartalet till 15 
MSEK	(15),	varav	11,8	MSEK	(0,1)	utnyttjades.	Soliditeten	
var	75	procent	(84)	vid	kvartalets	utgång.

REGULATORISKT GODKÄNNANDE AV XPS™ I 
EUROPA
Bolaget har under kvartalet erhållit CE-märke på sin 
nyutvecklade apparatur för lungperfusion, XPS™ (Xvivo 
Perfusion System). Detta möjliggör försäljning av XPS™ och 
tillhörande engångsartiklar i Europa. XPS™ används med 
goda kliniska resultat på ledande kliniker i USA inom ramen 
för	NOVEL	studien.	Ex	vivo	lung	perfusion	(EVLP)	med	
STEEN	Solution™	har	använts	vid	mer	än	300	lungtrans-
plantationer	vid	närmare	30	kliniker,	som	till	exempel	Wien,	
Paris,	Toronto	med	flera.

FDA:S EXPERTPANEL RÖSTADE ENHÄLLIGT FÖR ATT 
XPS™ MED STEEN SOLUTION UPPFYLLER DE REGU-
LATORISKA KRAVEN FÖR HDE GODKÄNNANDE I 
USA
Den av FDA inkallade expertpanelen röstade enhäl-
ligt, med röstsiffrorna 10-0, för att XPS™ System med 
STEEN Solution™ uppfyller kraven för HDE-godkännande 
(Humanitarian Device Exemption). Den 20 mars 2014 hölls 
ett expertpanelmöte i Maryland, USA där expertpanelen 
tog ställning till XVIVO Perfusions HDE ansökan av XPS™ 
System med STEEN Solution™. Expertpanelen tog främst 
ställning	till	de	kliniska	data	som	ackumulerats	i	NOVEL-
studien.	NOVEL-studien	styrs	av	ett	protokoll	där	XPS™	
och STEEN Solution™ ingår. Expertpanelen kallades in av 
FDA och dess roll är att ge råd och rekommendation till 
FDA gällande regulatoriska frågor. Beslut i frågan om mark-
nadsgodkännande tas av FDA. Vid HDE-godkännande kan 
XVIVO Perfusion marknadsföra och sälja STEEN Solution™, 
XPS™ och tillhörande engångsartiklar i USA.

UTSIKTER FÖR 2014

Eftersom antalet lungor som kan transplanteras med hjälp 
av traditionell kall perfusion inte spås öka mer än antalet 
donerade lungor, förväntas tillväxten främst komma från 
varm perfusion med hjälp av STEEN Solution™-metoden. 
Fokus under 2014 är därför att etablera STEEN Solution™-
metoden som standardbehandling vid lungtransplanta-
tion. I Europa och Australien ser vi ett ökat intresse för 
XPS™ systemet och fokus under året kommer vara XPS™ 
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lanseringen, samt att etablera STEEN Solution™-metoden 
på	fler	kliniker	med	hjälp	av	de	goda	kliniska	resultat	som	
uppvisats hittills. I Asien, Mellanöstern och Östeuropa sker 
idag cirka fem procent av det totala antalet lungtransplan-
tationer 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 huvudfokus registreringsprocessen 
av STEEN Solution™ och XPS™ fram till godkännande 
och lansering av STEEN Solution™ och XPS™ vid godkän-
nande. Innan godkännande kommer fortsatt fokus vara 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. 

Vid marknadsgodkännande i USA kommer resurser för 
försäljning och marknadsföring i USA att utökas för att 
etablera användandet av STEEN Solution™-tekniken. Detta 
kommer, tillsammans med att bolaget vid godkännan-
det börjar skriva av de balanserade utgifterna för STEEN 
Solution™, att påverka rörelseresultatet för 2014. Den 
balanserade tillgången för STEEN Solution™ uppgick per 
balansdagen	till	88	MSEK	och	avskrivning	beräknas	ske	
linjärt över nyttjandeperioden 10 år.

Även inom transplantation av andra organ än lungor är 
tillgången på organ den begränsande faktorn för att öka 
antalet transplantationer. Inom ramen för forskning och 
utveckling är fokus därför att utveckla användandet av 
STEEN	Solution™-metoden	för	fler	indikationer.

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 cirka 20 procent av 
tillgängliga donationsorgan i USA, då det bedöms alltför 
riskfyllt att använda övriga donerade lungor vid transplan-
tation. Med hjälp av XVIVO Perfusions 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 genomgången STEEN Solution™-perfusion bedömts 

som användbara och utnyttjats för att transplantera lung-
sjuka.  STEEN Solution™ användningen har därför poten-
tial 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 ingen ska behöva avlida i väntan på 
ett nytt 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 kvartalet var antalet anställda 15 perso-
ner, varav 6 kvinnor och 9 män. Av dessa var 10 personer 
anställda i Sverige och 5 i USA. Dessutom används 5 kon-
sulter som är fast knutna till bolaget.

INFORMATION OM TRANSAKTIONER MED 
NÄRSTÅENDE
Inga transaktioner som väsentligen påverkat företagets 
resultat	och	finansiella	ställning	har	genomförts	med	närstå-
ende under kvartalet. 
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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 2014 planeras följande rapporter att avlämnas:
Delår	april-juni:	onsdagen	den	13	augusti	
Delår juli-september: fredagen den 24 oktober 

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 
23 april 2014, klockan 08:30.

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	2013.	

SÄSONGSEFFEKTER
XVIVO Perfusions försäljning påverkas relativt marginellt 
av säsongseffekter. Det sker något mindre aktivitet under 
sommarmånaderna.

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

ÅRSSTÄMMA 
Årsstämma kommer att hållas tisdagen den 29 april 2014 
klockan 17:00 i XVIVO Perfusions lokaler i Göteborg, 
besöksadress Mässans gata 10.

Göteborg	den	23	april	2014

Styrelsen
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
TSEK				 140331 130331 131231

TILLGÅNGAR
Goodwill 2	808 3	610 3	008
Övriga immateriella anläggningstillgångar 89	820 76 451 86	214
Materiella anläggningstillgångar 847 809 917
Finansiella anläggningstillgångar 6	832 3	178 4 405
Varulager 16 407 11 655 17 990
Kundfordringar 7 249 10	643 7	518
Övriga kortfristiga fordringar 5	325 1	423 3	382
Likvida	medel 2 127 1 124 4	131
Summa tillgångar 131 415 108 893 127 565

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital, hänförligt till moderbolagets aktieägare 98	334 91	187 96	635
Avsättningar 5	394 2 412 5 272
Leverantörsskulder 5 614 4 545 8	419
Checkräkningskredit 11	811 106 6 659
Aktuella skatteskulder 3	452 3	110 3	212
Övriga kortfristiga skulder 549 466 458
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 261 7 067 6 910
Summa eget kapital och skulder 131 415 108 893 127 565

Ställda säkerheter 15 250 15 250 15 250
Ansvarsförbindelser - - -

KONCERNENS RESULTATRÄKNING
januari – mars

TSEK				 2014 2013

Nettoomsättning 18	258 16	329
Kostnad	för	sålda	varor	 -4	382 -3	250
Bruttoresultat 13 876 13 079

Försäljningskostnader -4 976 -3	273
Administrationskostnader -2 550 -3	344
Forsknings- och utvecklingskostnader -3	573 -2 797
Övriga rörelseintäkter och -kostnader -39 -203
Rörelseresultat 2 738 3 462

Finansiella intäkter och kostnader -93 -164
Resultat efter finansiella poster 2 645 3 298

Skatter -824 -898
Nettoresultat 1 821 2 400

Hänförligt till 
Moderbolagets aktieägare 1	821 2 400

Resultat	per	aktie,	SEK 0,09 0,12
Resultat	per	aktie,	SEK* 0,09 0,12
Genomsnittligt antal aktier 19 562 769 19 562 769
Genomsnittligt antal aktier* 19 757 769 19 562 769
Antal aktier vid periodens slut 19 562 769 19 562 769
Antal aktier vid periodens slut* 19 757 769 19 562 769

Avskrivningar	och	nedskrivningar	har	belastat	periodens	resultat	med	368	TSEK	(333).
* Efter utspädning. XVIVO Perfusion har ett utestående teckningsoptionsprogram omfattande 195 000 optioner. 
De	diskonterade	nuvärdena	av	teckningskurserna	understeg	börskursen	både	på	balansdagen	och	den	genomsnittliga	börskursen	för	de	senaste	3	månaderna.
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KONCERNENS NYCKELTAL
januari – mars

TSEK				 2014 2013

Bruttomarginal, % 76 80
Rörelsemarginal före FoU,% 35 38
Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA),% 17 23
Rörelsemarginal,% 15 21
Nettomarginal, % 10 15
Soliditet, % 75 84
Avkastning på eget kapital, % 2 3
Resultat	per	aktie,	SEK 0,09 0,12
Eget	kapital	per	aktie,	SEK 5,03 4,66
Aktiekurs	på	balansdagen,	SEK 39,00 20,10

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
januari – mars

TSEK				 2014 2013

Resultat efter finansiella poster 2 645 3	298
Justering	för	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet 367 359
Betald skatt -2 610 -203
Förändring av varulager 1	584 1 720
Förändring av rörelsefordringar -1 755 -948
Förändring av rörelseskulder -3	580 -268
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 349 3 958
Kassaflöde	från	investeringsverksamheten -3	808 -1	568
Kassaflöde	från	finansieringsverksamheten 5 152 -8	983
Periodens kassaflöde -2 005 -6 593

Likvida	medel	vid	periodens	början 4	131 7 776
Kursdifferens	i	likvida	medel 1 -59
Likvida medel vid periodens slut 2 127 1 124

KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
 

Hänförligt till moderföretagets aktieägare

TSEK

  Aktie
kapital

Bundna 
reserver

Fria reserver 
och årets 

resultat

Summa  
eget  

kapital

Ingående balans per 1 januari 2013 500 4 925 83 340 88 765
Summa nettoresultat för perioden 8	054 8	054
Förskjutning mellan bundna och fria reserver 1 521 -1 521 0
Teckningsoptionsprogram 127 127
Förändring av valutakursdiff. dotterföretag -311 -311
Utgående balans per 31 december 2013 500 6 446 89 689 96 635

Ingående balans per 1 januari 2014 500 6 446 89 689 96 635
Summa nettoresultat för perioden 1	821 1	821
Förändring av valutakursdiff. dotterföretag -122 -122
Utgående balans per 31 mars 2014 500 6 446 91 388 98 334
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNINGAR
januari – mars

TSEK				 2014 2013	

Nettoomsättning 27 020 17 474
Kostnad	för	sålda	varor	 -3	752 -4 169
Bruttoresultat 23 268 13 305

Försäljningskostnader -3	556 -2 454
Administrationskostnader -1	980 -2 954
Forsknings- och utvecklingskostnader -3	373 -2	438
Övriga rörelseintäkter och -kostnader -39 -203
Rörelseresultat 14 320 5 256

Finansiella intäkter och kostnader -204 -164
Resultat efter finansiella poster 14 116 5 092

Bokslutsdispositioner - -
Skatter -2	841 -1 120
Nettoresultat 11 275 3 972

Avskrivningar	och	nedskrivningar	har	belastat	periodens	resultat	med	139	TSEK	(115).

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNINGAR
 
TSEK				 140331 130331 131231

TILLGÅNGAR
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 88	538 75 145 84	904
Patent och licenser 1	248 1 252 1 270
Varumärken 29 34 30
Materiella anläggningstillgångar 374 238 419
Andelar i koncernföretag 14 475 14 475 14 475
Andra långsiktiga värdepappersinnehav 2	882 828 2	784
Varulager 3	260 2	815 5	315
Kundfordringar 3	281 4	688 3	641
Fordringar hos koncernföretag 19 700 10	693 6	883
Övriga kortfristiga fordringar 5 202 1	364 3	162
Likvida	medel 882 65 2	568
Summa tillgångar 139 871 111 597 125 451

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 102 902 90	860 91 627
Obeskattade reserver 8	238 6	288 8	238
Avsättningar 3	581 1 029 3	459
Checkräkningskredit 11	811 106 6 659
Leverantörsskulder 4 062 3	821 6	899
Skulder till koncernföretag - - -
Aktuella skatteskulder 3	306 2	673 2 490
Övriga kortfristiga icke räntebärande skulder 5 971 6	820 6 079
Summa eget kapital och skulder 139 871 111 597 125 451

Ställda säkerheter 15 250 15 250 15 250
Ansvarsförbindelser - - -

NOT 1. REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport har upprättats enligt årsredovisningslagen. Från 
och med första januari tillämpas Bokföringsnämndens allmänna råd 
2012:1	(K3).	Övergången	till	K3	har	inte	fått	någon	effekt	på	de	finan-
siella rapporterna. 

NOT 2. TECKNINGSOPTIONSPROGRAM 
Årsstämman	 i	XVIVO	Perfusion	AB	beslutade	den	7	maj	 2013	att	
genomföra en riktad emission av maximalt 195 000 tecknings-
optioner (motsvarande 195 000 aktier) till bolagets anställda. 
Teckningsoptionsprogrammet fulltecknades och totalt emitterades 
195 000 optionsrätter med åtföljande rätt till nyteckning av aktier. Vid 
fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet öka med 
5 070 kronor motsvarande en utspädning om cirka 1 procent av det 
totala antalet aktier och röster. Varje optionsrätt har i juni 2015 rätten att 
teckna	en	ny	aktie	till	en	kurs	av	32,40	kronor.
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