BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015
XVIVO PERFUSION AB (PUBL)

XVIVO Perfusion är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför 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
kall preservation av lungor inför transplantation. Bolagets produkter XPS™ och STEEN Solution™ för varm perfusion har marknadsgodkännande på alla större
marknader och är idag de enda produkter som har erhållit godkännande av FDA för varm perfusion av lungor. XVIVO Perfusion har cirka 20 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.

STARK TILLVÄXT FÖR FÖRSÄLJNING
OCH EBITDA
FJÄRDE KVARTALET
(OKT – DEC 2015)
• Försäljningen under kvartalet ökade med 28 procent och
uppgick till 32,7 MSEK (25,5). Omsättningsökningen var 17
procent i lokala valutor.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till
6,9 MSEK (3,1) motsvarande en EBITDA marginal om 21
procent.
• Nettoresultatet uppgick till 2,8 MSEK (0,3), vilket gav ett
resultat per aktie om 0,13 SEK (0,01) efter att avskrivningar om 3,1 MSEK (2,6) belastat kvartalet.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 2,9 MSEK
(-5,4).

PERIODEN (JAN – DEC 2015)
• Försäljningen under perioden ökade med 42 procent och
uppgick till 120,2 MSEK (84,7). Omsättningsökningen var
25 procent i lokala valutor.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till
18,8 MSEK (11,4) motsvarande en EBITDA marginal om 16
procent.
• Nettoresultatet uppgick till 5,1 MSEK (5,2), vilket gav ett
resultat per aktie om 0,24 SEK (0,25) efter att avskrivningar
om 11,6 MSEK (3,9) belastat perioden.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 8,6 MSEK
(-4,6).
• Försäljningen utan kapitalvaror* under perioden ökade
med 27 procent och uppgick till 106,0 MSEK (83,2).
Omsättningsökningen utan kapitalvaror var 12 procent i
lokala valutor.

• Försäljningen utan kapitalvaror* under kvartalet ökade
med 14 procent och uppgick till 29,1 MSEK (25,5).
Omsättningsökningen utan kapitalvaror var 5 procent i
lokala valutor.
• Produkter för varm perfusion (STEEN Solution™, XPS™
och produkter relaterade till användningen av XPS™ )
stod för 40 procent (34) av den totala försäljningen inklusive kapitalvaror.
• Tre XPS levererades under kvartalet, varav en till USA
och två till Europa, varav den ena till världens näst största
lungtransplantationsklinik i Wien, Österrike.
• China Food and Drug Administration (CFDA) har godkänt
STEEN Solution™ för marknadsföring och klinisk användning i Kina.
• Patentverket i USA har godkänt ett tredje patent inom
familjen ”Preservation and evaluation solution”, vilket
innebär att STEEN Solution™ och XPS™ har ett bredare
patentskydd i USA.
• Inriktningsbeslut togs att söka notering på Nasdaq
Stockholms huvudlista under 2016.
• Första levertransplantationen med STEEN Solution™ har
genomförts i Toronto, Kanada, som en del av en klinisk fas
1-studie.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
EFTER KVARTALETS UTGÅNG
• Beslut togs att ansöka om notering på First North Premier
segment som ett led i att förbereda företaget för ansökan
till NASDAQ Stockholms huvudlista.

• Produkter för varm perfusion (STEEN Solution™, XPS™
och produkter relaterade till användningen av XPS™ )
stod för 39 procent (28) av den totala försäljningen inklusive kapitalvaror*.

• Bolagets har erhållit CE-märke på en patentskyddad
produkt, PrimECC®, utvecklad för att förbereda (priming
på engelska) hjärtlungmaskinen inför öppen hjärtkirurgi.
Företaget kommer att utöka den kliniska dokumentationen
för PrimECC® genom fler kliniska studier under 2016.

• Den första XPS™ leverades till Europa. Under året har
totalt 4 kliniker i Europa fått tillgång till XPS™, inklusive världens näst största lungtransplantationsklinik i Wien, Österrike.

• Efter kvartalets utgång skrevs ett XPS™ kontrakt i Europa.

• Vid rapportens publicering har 23 kliniker tillgång till
XPS™, varav 18 kliniker i USA och 4 kliniker i Europa.

* Kapitalvaror är försäljningsintäkter från XPS™.  Se tabell på sidan 19 längst bak i rapporten för produktdefinitioner.
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MILSTOLPAR PASSERADE UNDER ÅRET
Försäljningen översteg för första gången 100 miljoner
kronor (120 miljoner kronor).

Den första XPS™ leverades till Europa.

Den första levertransplantationen med hjälp av STEEN
Solution™ har utförts.

STEEN Solution™ godkänt för marknadsföring och
klinisk användning i Kina.

VD HAR ORDET
2015 var XVIVO Perfusions mest
framgångsrika år hittills med flera
viktiga milstolpar passerade. En
av dessa var att försäljningen
för första gången översteg 100
miljoner kronor och en andra var
genombrottet för XPS™ i Europa
dit fyra XPS™ levererades, varav
en till Wien som är världens näst
största lungtransplantationsklinik.
Detta innebär en väsentligt högre potential till försäljning i
Europa när klinikerna är tränade att påbörja klinisk EVLP. En
tredje milstolpe var breddningen av användningen av STEEN
Solution™ till fler organ i och med att den första levertransplantationen med STEEN Solution™ genomfördes under
året. Produktportföljen stärktes dessutom med PrimEEC®,
vilket rapporterades just efter årsskiftet. Detta är en produkt
med en stor potential då den är utvecklad för hjärt-lungmaskinkörningar och det görs flera hundratusen operationer där
hjärt-lungmaskin används per år.

Sverige. Då andelen av försäljningen har förskjutits starkt mot
den amerikanska marknaden har vi gjort flera förstärkningar
av den amerikanska organisationen inom marknad & sälj,
klinikstöd och klinisk forskning. Detta för att understödja en
fortsatt god försäljningsutveckling där.
ÖKAD FOKUS PÅ FORSKNING INOM NYA
INDIKATIONER
Som vi tidigare har rapporterat så har den första levertransplantationen med hjälp av varm perfusion med STEEN
Solution™ utförts under sommaren 2015. Totalt har 11
patienter hittills transplanterats i leverstudien med STEEN
Solution™ i Kanada med goda resultat. Detta är ett led i den
långsiktiga satsningen på att utvidga användningen av varm
perfusion med STEEN Solution™ till fler organ och till andra
typer av behandlingar, t ex som läkemedelsadministration till
isolerade organ för att kunna optimera doseringar samtidigt
som man minskar biverkningarna.

Det är glädjande att konstatera att försäljningstillväxten för
2015 är fortsatt stark (+42 procent) och att nya produkter
för varm perfusion (XPS™, engångsartiklar till XPS™ och
STEEN Solution™) står för en ökande andel av försäljningen.
Denna starka försäljningsutveckling har åtföljts av en fortsatt
god bruttomarginal och en förbättrad EBITDA-marginal, trots
att kraftfulla satsningar på forskning och uppbyggnad av marknadsorganisationen gjorts under året.

UTSIKTER FÖR 2016: FOKUS PÅ GLOBALT
LEDARSKAP INOM VARM PERFUSION
Ett starkt fokus i vår verksamhet är att etablera XPS™
och STEEN Solution™ globalt som standardbehandling vid
organtransplantation. Vi kommer under 2016 att fortsätta att
arbeta med att utöka installationsbasen av XPS™ i både USA
och Europa samt att öka investeringarna inom XPS™-träning
och marknadsföring av XPS™ och STEEN Solution™.  Vårt
forskningsfokus är att fortsätta leda utvecklingen av innovativa tekniker inom lungtransplantation och att utveckla varm
perfusion för fler organ och andra indikationer så som t ex
cancerbehandling av isolerade organ.

NY LEDNINGSGRUPP I 2016
För att säkerhetsställa en fortsatt god utveckling av XVIVO
Perfusion förstärks ledningsgruppen och består av sex
personer, varav tre är placerade i USA och tre är placerade i

Magnus Nilsson
Verkställande Direktör

TELEFONKONFERENS
VD Magnus Nilsson presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 14:00 torsdagen den 4 februari 2016.
Telefon: 08-50336434, ange kod 68991296.
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FJÄRDE KVARTALET 2015
(OKTOBER - DECEMBER)
NETTOOMSÄTTNING
Försäljningen utan kapitalvaror* under kvartalet uppgick till 29,1
MSEK (25,5), motsvarande en ökning om 14 procent i SEK.
Omsättningsökningen utan kapitalvaror var 5 procent i lokala

valutor. Den totala försäljningen var 32,7 MSEK (25,5) under
kvartalet motsvarande en ökning om 28 procent. Produkter för
varm perfusion (STEEN Solution™ och produkter relaterade till
användningen av XPS™) stod för 32 procent (34) av den totala
försäljningen utan kapitalvaror. Totalt stod produkter för varm
perfusion (STEEN Solution™, produkter relaterade till användningen av XPS™ och XPS™) för 40 procent (34) av den totala
försäljningen inklusive kapitalvaror.

SAMMANSTÄLLNING OMSÄTTNING OCH EBITDA
TSEK

januari - december
2015

2014

oktober - december
2015

2014

Nettoomsättning utan kapitalvaror
Nettoomsättning Kapitalvaror
Nettoomsättning Totalt

105 977
14 268
120 245

83 229
1 473
84 702

29 139
3 541
32 680

25 543
0
25 543

Kostnad för sålda varor utan kapitalvaror
Kostnad för sålda varor Kapitalvaror
Kostnad för sålda varor Totalt

-23 826
-11 459
-35 285

-19 187
-1 469
-20 656

-5 877
-2 178
-8 055

-5 937
0
-5 937

Bruttoresultat utan kapitalvaror
Bruttomarginal utan kapitalvaror , %
Bruttoresultat Kapitalvaror
Bruttoresultat Totalt
Bruttoresultat Totalt, %

82 151
78%
2 809
84 960
71%

64 042
77%
4
64 046
76%

23 262
80%
1 363
24 625
75%

19 606
77%
0
19 606
77%

Kostnader före avskrivningar
Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader
Övriga rörelseintäkter och -kostnader

-32 052
-12 638
-20 931
-538

-22 669
-10 842
-19 455
334

-9 095
-3 143
-5 373
-133

-5 794
-2 970
-7 931
196

EBITDA (Rörelseresultat före avskrivningar)
EBITDA andel av Nettoomsättning utan kapitalvaror , %
EBITDA andel av Total Nettoomsättning, %

18 801
18%
16%

11 414
14%
13%

6 881
24%
21%

3 107
12%
12%

Av- och nedskrivningar

-11 589

-3 924

-3 087

-2 607

7 212

7 490

3 794

500

Rörelseresultat

* Kapitalvaror är försäljningsintäkter från XPS™.  Se tabell på sidan 19 längst bak i rapporten för produktdefinitioner.
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RESULTAT
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6,9
MSEK (3,1) motsvarande en EBITDA marginal om 21 procent.

PERIODEN 2015
(JANUARI – DECEMBER)

Bruttomarginalen utan kapitalvaror under kvartalet uppgick till
80 procent (77), ökningen är främst hänförlig till positiva valutaeffekter. Den totala bruttomarginalen under kvartalet uppgick
till 75 procent (77), minskningen beror på ökad andel XPS™
försäljning.

NETTOOMSÄTTNING
Försäljningen utan kapitalvaror* under perioden uppgick till
106,0 MSEK (83,2), motsvarande en ökning om 27 procent i
SEK. Omsättningsökningen utan kapitalvaror var 12 procent i
lokala valutor. Den totala försäljningen var 120,2 MSEK (84,7)
under perioden motsvarande en ökning om 42 procent.
Produkter för varm perfusion (STEEN Solution™ och produkter relaterade till användningen av XPS™) stod för 30 procent
(27) av den totala försäljningen utan kapitalvaror. Totalt stod
produkter för varm perfusion (STEEN Solution™, produkter relaterade till användningen av XPS™ och XPS™) och
XPS™ för 39 procent (28) av den totala försäljningen inklusive
kapitalvaror.

Försäljningskostnaderna i förhållande till omsättningen var 28
procent (23). Under kvartalet har ökade resurser investerats
för att stödja den fortsatta etableringen av STEEN Solution™
och XPS™ i USA och Europa, främst genom anställningen av
två Marknads- och försäljningsdirektörer för Amerika respektive
Europa. FoU-kostnaderna var 24 procent (41) av omsättningen.
Minskningen beror på skalfördelar från ökad försäljning samt att
jämförande kvartal föregående år belastades av legala engångskostnader om 2,7 MSEK. Administrationsomkostnaderna var
10 procent (12) av omsättningen och minskningen är hänförlig
till skalfördelar. Under kvartalet har engångskostnader relaterat
till förberedelser för notering på Nasdaq Stockholms huvudlista om 0,3 MSEK belastat administrationskostnaderna. Netto
övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader var under kvartalet -0,5 MSEK (0,2). Under kvartalet har 1,6 MSEK (1,1) av
utvecklingskostnaderna för STEEN Solution™ balanserats som
en immateriell tillgång, varav hela summan härrör till investeringar i den fortsatta NOVEL studien med avsikt att uppnå
ett PMA-godkännande. Avskrivningar uppgick under kvartalet
till 3,1 MSEK (2,6), varav 2,4 MSEK härrör till avskrivningar på
HDE-godkännandet.
KASSAFLÖDE
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under
kvartalet till 2,9 MSEK (-5,4). Investeringarna uppgick till 4,2
MSEK (1,6), varav 1,6 MSEK (1,1) investerades i NOVEL -studien med STEEN Solution™ i USA. Kassaflödet från finansieringsverksamheten var 0,0 MSEK (0,0). Likvida medel vid
kvartalets slut uppgick till 41,2 MSEK (48,2).
FINANSIERING
XVIVO Perfusions totala kreditramar består av en checkräkningskredit och den uppgick i slutet av kvartalet till 20 MSEK
(20), varav 0,0 MSEK (0,0) utnyttjades. Soliditeten var 91 procent (89) vid kvartalets utgång.
STEEN SOLUTION™ GODKÄNT I KINA
China Food and Drug Administration (CFDA) har godkänt
STEEN Solution™ för lungtransplantation, vilket möjliggör
försäljning till klinisk användning av STEEN Solution™ för
lungtransplantationer i Kina. Kina står idag för mindre än fem
procent av alla lungtransplantationer i världen, trots dess stora
andel av befolkningen i världen, men marknaden har visat snabb
tillväxt de senaste åren och det finns ett stort behov av fler
donerade lungor till lungtransplantation.

RESULTAT
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 18,8
MSEK (11,4) motsvarande en EBITDA marginal om 16 procent. Engångskostnader som härrör från den legala tvisten med
Vivoline samt förberedelser för notering på Nasdaq Stockholms
huvudlista har belastat perioden med 2,0 MSEK (4,3). EBITDA
rensat från dessa engångskostnader uppgår till 20,8 MSEK vilket
motsvarar en marginal om 17 procent.
Bruttomarginalen utan kapitalvaror under perioden uppgick till
78 procent (77) , ökningen är främst hänförlig till positiva valuta
effekter. Den totala bruttomarginalen under perioden uppgick
till 71 procent (76), minskningen beror på ökad andel XPS™
försäljning.
Försäljningskostnaderna i förhållande till omsättningen var 27
procent (27). Under perioden har ökade resurser investerats
för att stödja den fortsatta etableringen av STEEN Solution™
och XPS™ i USA och Europa. FoU-kostnaderna var 26 procent
(27) av omsättningen. Avskrivningar på den immateriella STEEN
Solution-tillgången om 9,8 MSEK (3,3) har belastat perioden.
Under perioden har ökade investeringar gjorts inom forskning
för nya indikationer och då främst leverindikationen. FoUkostnaderna har under perioden påverkats av engångskostnader
som härrör från den legala tvisten med Vivoline om 1,7 MSEK
(4,3). Administrationsomkostnaderna minskade till 11 procent
(13), främst beroende på skalfördelar. Netto övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader var under perioden -1,5 MSEK (0,3).
Under perioden har 5,8 MSEK (14,5) av utvecklingskostnaderna
för STEEN Solution™ balanserats som en immateriell tillgång,
varav hela summan härrör till investeringar i den fortsatta
NOVEL studien med avsikt att uppnå ett PMA-godkännande.
Avskrivningar uppgick under perioden till 11,6 MSEK (3,9), varav
9,8 MSEK (3,3) härrör till avskrivningar på HDE-godkännandet.

* Kapitalvaror är försäljningsintäkter från XPS™.  Se tabell på sidan 19 längst bak i rapporten för produktdefinitioner.
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KASSAFLÖDE
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under
perioden till 8,6 MSEK (-4,6). Investeringarna uppgick till 14,3
MSEK (15,4), varav 5,8 MSEK (14,5) investerades i NOVEL -studien med STEEN Solution™ i USA och 6,8 MSEK investerades i
XPS™ för uthyrning. Kassaflödet från finansieringsverksamheten
var -1,5 MSEK (63,5). Likvida medel vid periodens slut uppgick
till 41,2 MSEK (48,2).

BESLUT ATT SÖKA NOTERING PÅ NASDAQS
HUVUDLISTA
XVIVO Perfusions styrelse har tagit ett inriktningsbeslut att söka
notering på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2016. Detta
kommer medföra vissa engångskostnader för bolaget som kommer tas och rapporteras löpande under året.

UPPGÖRELSE MELLAN XVIVO PERFUSION OCH
VIVOLINE MEDICAL
XVIVO Perfusion och Vivoline har under första kvartalet träffat
en uppgörelse innebärande bland annat att XVIVO Perfusion
återkallar sin talan vid Lunds tingsrätt och ersätter Vivoline för
rättegångskostnader med ett belopp om cirka 1,6 miljoner
kronor, som belastade första kvartalet 2015. Genom uppgörelsen är parternas mellanhavanden i anledning av tvisten slutligt
reglerade.

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 det
närmsta 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
kommer vara XPS™ 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 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 kommer huvudfokus vara lansering av STEEN Solution™
och XPS™. Framförallt genom att så många kliniker som möjligt
ska få tillgång till, och kunna kliniskt börja använda XPS™ och
varm perfusion med STEEN Solution™. Resurser för försäljning
och marknadsföring i USA kommer att utökas för att etablera
STEEN Solution™-tekniken vilket förväntas bidra positivt för
försäljningen. Avskrivningar på de balanserade utgifterna för
STEEN Solution™ HDE godkännande kommer ske årligen med
9,8 MSEK. Den kliniska NOVEL studien kommer att fortsätta
med mål att uppnå ett PMA-godkännande på den amerikanska marknaden (nuvarande godkännande gäller en så kallad
HDE, Humanitarian Device Exemption). Kostnader för bolaget
relaterat till att dokumentera resultaten från denna PMA-studie
kommer att kapitaliseras löpande.

Uppgörelsen påverkar inte XVIVO Perfusions nuvarande
verksamhet och strategi. Bolagets egna produkter STEEN
Solution™, som skyddas av beviljade patent som löper till år
2021 (i USA 2022), och Perfadex® omfattas inte av den bakomliggande tvist som uppgörelsen gäller.
XVIVO HAR ERHÅLLIT YTTERLIGARE
METODPATENT FÖR STEEN SOLUTION™ I USA
Patentverket i USA har godkänt ett tredje patent inom familjen
”Preservation and evaluation solution”.  Detta innebär inte bara
att STEEN Solution™ och XPS™ har ett bredare patentskydd
i USA utan också att XVIVO har patentskydd för användning av
en bred variation av alternativa perfusionslösningar vid organperfusion och evaluering. Patentet gäller till slutet av 2022.
XPS™ GODKÄND I AUSTRALIEN OCH KANADA
XVIVO Perfusion har erhållit TGA godkännande för XPS™
(XVIVO Perfusion System) i Australien, samt godkännande av
Health Canada för försäljning av XPS™ i Kanada. Detta möjliggör försäljning av XPS™ i både Australien och Kanada.
VÄRLDENS FÖRSTA LEVERTRANSPLANTATION
MED STEEN SOLUTION™ HAR GENOMFÖRTS
Första levertransplantationen med STEEN Solution™ har
genomförts i Toronto, Kanada. Totalt har 11 framgångsrika levertransplantationer utförts som en del av en klinisk fas 1-studie.
Levern perfunderades med STEEN Solution ™ i normotermiska förhållanden. STEEN Solution™ utvecklades ursprungligen för varm perfusion och utvärdering av lungor men är nu
också modifierad för perfundering av lever. Den modifierade
STEEN Solution™ minskar inflammation och skyddar levern
från skador.
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UTSIKTER FÖR 2016

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 samt att utveckla andra snarlika
användningsområden så som varm perfusion av organ som är
kvar i kroppen.

KORT OM BOLAGET
VERKSAMHET
XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar
lösningar och system för att välja ut användbara organ och hålla
dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Bolagets
produkt Perfadex® har idag en marknadsandel på över 90

procent vid traditionell kall preservation av lungor inför transplantation. Bolagets produkter XPS™ och STEEN Solution™
för varm perfusion är idag de enda produkterna på marknaden
som har marknadsgodkännande för varmperfusion av organ
utanför kroppen inför transplantation i USA.
LUNGTRANSPLANTATION
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 transplantation. 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 USA, Europa, Australien och Kanada har det visat
sig att många av de initialt ”refuserade” organen efter genomgången STEEN Solution™-perfusion bedömts som användbara
och utnyttjats för att transplantera lungsjuka.  STEEN Solution™
användningen har därför potential att öka det totala antalet
lungtransplantationer.
NYA INDIKATIONER
Bolaget bedriver preklinisk och klinisk forskning inom transplantation av andra organ såväl som läkemedelsadministration till
isolerade organ.
AFFÄRSIDÉ
XVIVO Perfusions affärsidé är att öka överlevnaden hos patienter som behöver transplantat genom att tillhandahålla 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.
MÅL
Bolagets mål är att etablera varmperfusion av organ med
STEEN Solution™ som standardbehandling vid transplantation
av lungor och andra organ.
STRATEGI
XVIVO Perfusions strategi inriktas på att få lungevaluering utanför kroppen med XPS™ och STEEN Solution™ accepterad
som en standardprocedur. Genom publicerade kliniska studier
visar XVIVO Perfusion att varmperfusion av organ med STEEN
Solution™-metoden ger fler tillgängliga organ och därmed
fler patienter en livsräddande behandling och därmed 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.
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ÖVRIG INFORMATION
ORGANISATION OCH PERSONAL
I utgången av kvartalet var antalet anställda 21 personer, varav
11 kvinnor och 10 män. Av dessa var 13 personer anställda i
Sverige och 8 i USA. Dessutom används cirka 5 konsulter som
är fast knutna till bolaget.
INFORMATION OM TRANSAKTIONER MED
NÄRSTÅENDE
Inga transaktioner som väsentligen påverkat företagets resultat
och finansiella ställning har genomförts med närstående under
kvartalet.
RISKHANTERING
XVIVO Perfusion arbetar kontinuerligt med att identifiera, utvärdera och hantera risker i olika system och processer. Riskanalyser
görs kontinuerligt gällande den normala verksamheten samt
även i samband med aktiviteter som ligger utanför XVIVO
Perfusions ordinarie kvalitetssystem.
VÄSENTLIGA RISKER OCH
OSÄKERHETSFAKTORER
Det finns ett flertal riskfaktorer som påverkar och kan komma
att påverka verksamheten i XVIVO Perfusion AB.
Riskerna presenteras i följande områden:
• Marknadsrisker
• Operationella risker
• Legala och regulatoriska risker
• Finansiella risker
MARKNADSRISKER
Lungtransplantationer är ett dyrt men livräddande ingrepp som
det inte finns medicinska behandlingsalternativ till. Kostnaden
för transplantationer uppvägs till stor del av den minskning av
behandlingskostnader som annars är förknippade med patienten. Idag finns det brist på organ vilket oftast är det huvudsakliga
problemet för att kunna utföra fler transplantationer. Övriga
marknadsrisker är tillgång till finansiella medel och medicinska
resurser på kliniker i världen. XVIVO Perfusion bedömer i nuläget att verksamheten inte påverkas väsentligt av förändringar i
konjunkturläget.
OPERATIONELLA RISKER
Dessa omfattar främst risker som begränsar eller hindrar
XVIVO Perfusion från att utveckla, tillverka och sälja kvalitativa,
effektiva och säkra produkter. Riskerna är identifierade och i allt
väsentligt reducerade till hanterbara nivåer bland annat genom
tecknande av avtal med leverantörer, samarbetspartners och
kunder. XVIVO Perfusion är ett bolag av begränsad storlek
och organisationen är fortfarande under uppbyggnad. XVIVO
Perfusions framtida utveckling är delvis beroende av att nyckelpersoner med specialistkunskaper stannar i organisationen.

LEGALA OCH REGULATORISKA RISKER
Marknaden för XVIVO Perfusion påverkas av tillämplig lagstiftning och andra regelverk. Förändringar i lagstiftningen eller politiska beslut kan påverka XVIVO Perfusions möjlighet att bedriva
eller utveckla verksamheten. Den kliniska NOVEL studien i USA
fortsätter med mål att uppnå ett PMA-godkännande på den
amerikanska marknaden (nuvarande godkännande gäller en s.k.
HDE, Humanitarian Device Exemption) för STEEN Solution™
och XPS™.
På grund av verksamhetens art förekommer risk för skadeståndskrav och ansvarsskyldighet. För att skydda koncernen
mot de ekonomiska effekterna av eventuella krav är XVIVO
Perfusion försäkrat mot allmänna och verksamhetsrelaterade
skadeståndskrav.
FINANSIELLA RISKER
XVIVO Perfusion har större delen av sin försäljning i annan
valuta än svenska kronor där US-dollar och Euro är de viktigaste
valutorna. Kostnaderna utgörs till största delen av svenska kronor men en betydande del utgörs också av US-dollar. XVIVO
Perfusion valutasäkrar idag inte sina intäkter i utländsk valuta,
vilket innebär att det finns en valutarisk för verksamheten.
SÄSONGSEFFEKTER
Antalet lungtransplantationer påverkas relativt marginellt av
säsongseffekter. Främst inom nya behandlingsmetoder såsom
varm perfusion av lungor sker något mindre aktivitet under
sommarmånaderna på grund av att träning och upplärning får
stå tillbaka under sommarledigheten.
HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
Inga händelser efter balansdagen har inträffat, vilka i väsentliga
avseenden påverkar bedömningen av den finansiella informationen i denna rapport. Beslut togs att ansöka om notering på First

DENNA RAPPORT HAR ÖVERSIKTLIGT
GRANSKATS AV BOLAGETS REVISORER.
FINANSIELLA RAPPORTER
XVIVO Perfusions delårsrapporter publiceras på företagets
hemsida, www.XVIVOperfusion.com.
Under 2016 planeras följande rapporter att avlämnas:
Delår januari-mars: tisdagen den 26 april
Delår april-juni: fredagen den 15 juli
Delår juli-september: torsdagen den 27 oktober
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North Premier segment som ett led i att förbereda företaget
för ansökan till NASDAQ Stockholms huvudlista.
NOMINERINGSKOMMITTÉ
Följande personer har utsetts att ingå i XVIVO Perfusions valberedning inför årsstämman 2016:
Gösta Johannesson, företräder Bure Equity AB
Martin Lewin, företräder Eccenovo AB,
Thomas Olausson,
Utnämningen har skett enligt den instruktion avseende principer
för utseende av valberedning i bolaget som fastställdes vid årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 23 april 2015.
ÅRSSTÄMMA OCH ÅRSREDOVISNING
Årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) kommer att hållas
den 3 maj 2016 i Göteborg. Aktieägare som önskar få ärende
behandlat på stämman kan skriftligen begära detta hos styrelsen.
Sådan begäran om behandling av ärende skickas till XVIVO
Perfusion AB (publ), Att: Styrelsens ordförande, Box 53015, 400
14 Göteborg och måste inkomma till styrelsen senast sju veckor
före stämman, eller i vart fall i så god tid att ärendet, om så
krävs, kan upptas i kallelsen till stämman.
XVIVO Perfusions årsredovisning för 2015 beräknas finnas
tillgänglig för nedladdning på XVIVO Perfusions hemsida under
vecka 15.
Göteborg den 4 februari 2016
Styrelsen

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 4 februari 2016, klockan 08:30.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING
TSEK

januari – december
2015

2014

oktober – december
2015

2014

Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat

120 245
-35 285
84 960

84 702
-20 656
64 046

32 680
-8 055
24 625

25 543
-5 937
19 606

Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader
Övriga rörelseintäkter och -kostnader

-32 052
-13 154
-31 086
-1 456
7 212

-22 669
-11 102
-23 119
334
7 490

-9 095
-3 384
-7 877
-475
3 794

-5 794
-3 034
-10 474
196
500

Finansiella intäkter och kostnader
Resultat efter finansiella poster

186
7 398

28
7 518

-122
3 672

166
666

Skatter
Nettoresultat

-2 267
5 131

-2 302
5 216

-874
2 798

-382
284

5 131

5 216

2 798

284

0,24
0,24
21 512 769
21 561 519
21 512 769
21 512 769

0,25
0,25
20 537 769
20 732 769
21 512 769
21 707 769

0,13
0,13
21 512 769
21 512 769
21 512 769
21 512 769

0,01
0,01
21 512 769
21 707 769
21 512 769
21 707 769

18 801
-10 155
-1 434
7 212

11 414
-3 664
-260
7 490

6 881
-2 504
-583
3 794

3 107
-2 543
-64
500

Rörelseresultat

Hänförligt till
Moderbolagets aktieägare
Resultat per aktie, SEK
Resultat per aktie, SEK*
Genomsnittligt antal aktier
Genomsnittligt antal aktier*
Antal aktier vid periodens slut
Antal aktier vid periodens slut*
EBITDA (Rörelseresultat före avskrivningar)
Av- och nedskrivningar på immateriella tillgångar
Av- och nedskrivningar på materiella tillgångar
Rörelseresultat
* Efter utspädning. Se not 2 för information om teckningsoptionsprogram.

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
TSEK

januari – december
2015

Nettoresultat

5 131

5 216

2 798

284

Totalresultat

3 119
-328
2 791
7 922

7 005
-676
6 329
11 545

-182
19
-163
2 635

3 577
-395
3 182
3 466

Hänförligt till
Moderbolagets ägare

7 922

11 545

2 635

3 466

2014

oktober – december
2015

2014

Övrigt totalresultat

Poster som har omförts eller kan omföras till nettoresultat
Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter
Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till nettoresultat
Summa övrigt totalresultat

9 Bokslutskommuniké 2015 XVIVO Perfusion AB, org.nr. 556561-0424

KONCERNENS BALANSRÄKNING
TSEK

151231

141231

TILLGÅNGAR
Goodwill
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa tillgångar

3 849
93 086
7 123
4 487
28 598
19 513
6 290
41 234
204 180

3 600
97 135
1 124
4 918
26 189
12 194
6 556
48 203
199 919

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital, hänförligt till moderbolagets aktieägare
Avsättningar
Leverantörsskulder
Checkräkningskredit
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa eget kapital och skulder

184 874
3 725
3 650
1 574
729
9 628
204 180

178 420
3 584
6 468
2 688
1 129
7 630
199 919

24 481
-

23 176
-

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

KONCERNENS NYCKELTAL
TSEK

Bruttomarginal utan kapitalvaror, %
Bruttomarginal, %
Rörelsemarginal före FoU,%
EBITDA andel av omsättning utan kapitalvaror,%
EBITDA,%
Rörelsemarginal,%
Nettomarginal, %
Soliditet, %
Avkastning på eget kapital, %
Resultat per aktie, SEK
Eget kapital per aktie, SEK
Aktiekurs på balansdagen, SEK
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januari – december
2015

78
71
32
18
16
6
4
91
3
0,24
8,59
58,50

2014

77
76
36
14
13
9
6
89
3
0,25
8,29
34,30

oktober – december
2015

80
75
36
24
21
12
9
91
2
0,13
8,59
58,50

2014

77
77
43
12
12
2
0
89
0
0,01
8,29
34,30

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
januari – december
2015

TSEK

2014

oktober – december
2015

2014

Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
Förändring av varulager
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde

7 398
11 510
-3 438
-1 130
-6 025
263
8 578
-14 290
-1 468
-7 180

7 518
3 862
-4 590
-5 481
-6 797
904
-4 584
-15 361
63 540
43 595

3 672
3 365
-920
2 723
-8 530
2 599
2 909
-4 197
0
-1 288

666
2 445
-750
-3 651
-6 260
2 103
-5 447
-1 647
0
-7 094

Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

48 203
211
41 234

4 131
477
48 203

42 596
-74
41 234

55 064
233
48 203

KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Hänförligt till moderföretagets aktieägare
Aktie
kapital

Övrigt
tillskjutet
kapita

Ingående balans per 1 januari 2014
Effekt vid övergång till IFRS
Justerat eget kapital per 1 januari 2014
Summa totalresultat för perioden
Inbetald premie vid utfärdande av aktieoptioner
Nyemission
Utgående balans per 31 december 2014
Utgående balans per 31 december 2014

500

84 268

500

84 268

50
550
550

216
69 982
154 466
154 466

Ingående balans per 1 januari 2015
Summa totalresultat för perioden
Inbetald premie vid utfärdande av aktieoptioner
Återköp aktieoptioner
Utgående balans per 31 december 2015

550

154 466

TSEK
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101
550

154 567

Reserver

Balanserat
resultat inkl.
årets resultat

Summa
eget
kapital

6 446
-6 426
20
6 329

5 421
6 418
11 839
5 216

6 349
6 349

17 055
17 055

96 635
-8
96 627
11 545
216
70 032
178 420
178 420

6 349
2 791

17 055
5 131

9 140

-1 569
20 617

178 420
7 922
101
-1 569
184 874

KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR
TSEK

okt - dec
2015

juli - sep
2015

april - juni
2015

jan - mars
2015

okt - dec
2014

jul - sep
2014

     apr - jun
2014

jan - mar
2014

Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat

32 680
-8 055
24 625

26 618
-7 528
19 090

29 127
-7 397
21 730

31 820
-12 305
19 515

25 543
-5 937
19 606

22 427
-6 474
15 953

18 474
-3 863
14 611

18 258
-4 382
13 876

Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader
Övriga rörelseintäkter och -kostnader
Rörelseresultat

-9 095
-3 384
-7 877
-475
3 794

-6 878
-3 035
-7 513
-129
1 535

-8 707
-3 495
-7 433
-396
1 699

-7 372
-3 240
-8 262
-456
185

-5 794
-3 034
-10 474
196
500

-5 586
-2 495
-5 461
52
2 463

-6 313
-3 023
-3 811
125
1 589

-4 976
-2 550
-3 373
-39
2 938

Finansiella intäkter och kostnader
Resultat efter finansiella poster

-122
3 672

381
1 916

-127
1 572

55
240

166
666

36
2 499

-81
1 508

-93
2 845

Skatter
Nettoresultat

-874
2 798

-579
1 337

-526
1 046

-289
-49

-382
284

-659
1 840

-412
1 096

-848
1 997

Hänförligt till
Moderbolagets aktieägare

2 798

1 337

1 046

-49

284

1 840

1 096

1 997

0,13
0,13
21 512 769
21 512 769
21 512 769
21 512 769

0,06
0,06
21 512 769
21 512 769
21 512 769
21 512 769

0,05
0,05
21 512 769
21 512 769
21 512 769
21 512 769

0,00
0,00
21 512 769
21 707 769
21 512 769
21 707 769

0,01
0,01
21 512 769
21 707 769
21 512 769
21 707 769

0,09
0,08
21 512 769
21 707 769
21 512 769
21 707 769

0,06
0,06
19 562 769
19 757 769
19 562 769
19 757 769

0,10
0,10
19 562 769
19 757 769
19 562 769
19 757 769

6 881
-2 504
-583
3 794

4 440
-2 557
-348
1 535

4 597
-2 547
-351
1 699

2 883
-2 546
-152
185

3 107
-2 543
-64
500

3 445
-916
-66
2 463

1 756
-102
-65
1 589

3 106
-103
-65
2 938

Resultat per aktie, SEK
Resultat per aktie, SEK*
Genomsnittligt antal aktier
Genomsnittligt antal aktier*
Antal aktier vid periodens slut
Antal aktier vid periodens slut*
EBITDA (Rörelseresultat före
avskrivningar)
Av- och nedskrivningar immateriella tillgångar
Av- och nedskrivningar materiella tillgångar
Rörelseresultat

* Efter utspädning. Se not 2 för information om teckningsoptionsprogram.

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNINGAR
januari – december
2015

TSEK

2014

oktober – december
2015

2014

Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat

80 761
-19 065
61 696

80 845
-17 256
63 589

18 171
-2 377
15 794

31 096
-5 392
25 704

Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader
Övriga rörelseintäkter och -kostnader
Rörelseresultat

-19 804
-9 431
-31 090
-1 540
-169

-15 801
-8 932
-23 149
331
16 038

-5 874
-1 866
-8 496
-554
-996

-4 138
-2 547
-10 804
195
8 410

Finansiella intäkter och kostnader
Resultat efter finansiella poster

1 661
1 492

3 101
19 139

-208
-1 204

1 961
10 371

Bokslutsdispositioner
Skatter
Nettoresultat

-464
1 028

-4 000
-3 427
11 712

674
-530

-4 000
-1 559
4 812

Moderbolaget har inga poster att redovisa i övrigt totalresultat därför har ingen rapport över totalresultat upprättats.
Avskrivningar har belastat periodens resultat med 11 211 TSEK (3 807), varav 2 876 TSEK (2 575) under kvartalet.
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNINGAR
TSEK

151231

141231

TILLGÅNGAR
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Patent och licenser
Varumärken
Materiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långsiktiga värdepappersinnehav
Varulager
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa tillgångar

91 797
1 268
21
6 127
14 475
1 179
7 129
4 338
32 924
5 721
32 111
197 090

95 908
1 202
25
338
14 475
923
7 716
5 431
24 737
6 334
44 060
201 149

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
Checkräkningskredit
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga icke räntebärande skulder
Summa eget kapital och skulder

173 147
12 238
1 033
1 956
746
7 970
197 090

173 588
12 238
892
4 524
118
2 574
7 215
201 149

24 481
-

23 176
-

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

NOT 1. REDOVISNINGSPRINCIPER
ÖVERENSSTÄMMELSE MED NORMGIVNING OCH LAG
Denna delårsrappor t är första finansiella rappor ten för XVIVO Perfusion
AB i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna
av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU.
Tidpunkten för övergång är ingången av jämförelseåret, dvs den 1 januari 2014. I
not 2 har övergången till IFRS och dess effekter beskrivits.
Rapporten har, för koncernen, upprättats enligt årsredovisningslagen och IAS 34
Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med årsredovisningslagen
och Rådets för finansiell rapportering rekommendation RFR 2 Redovisning för
juridiska personer.
VÄRDERINGSGRUNDER TILLÄMPADE VID UPPRÄTTANDET AV
DE FINANSIELLA RAPPORTERNA
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden, förutom
vissa finansiella tillgångar och skulder, som värderas till verkligt värde.
FUNKTIONELL VALUTA OCH RAPPORTERINGSVALUTA
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Det innebär att de finansiella
rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges,
är avrundade till närmaste tusental.
FÖRUTSÄTTNINGAR VID UPPRÄTTANDE AV MODERBOLAGETS
OCH KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTER
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en
del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen
gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper.
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De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller
sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för
koncernredovisningen anges i not 6.
NYA IFRS-STANDARDER SOM ÄNNU INTE HAR TILLÄMPATS AV
KONCERNEN
Ett antal nya standarder och tolkningar träder i kraft för räkenskapsåret som börjar efter 1 januari 2016 och har inte tillämpats av XVIVO Perfusion vid upprättande av denna finansiella rapport.
IFRS 9 “Finansiella instrument” träder i kraft för räkenskapsår som inleds
den 1 januari 2018 eller senare och ersätter då IAS 39 Finansiella instrument:
Redovisning och värdering.  Den nya standarden har omarbetats i olika delar, dels
avseende redovisning och värdering av finansiella tillgångar och skulder samt upplysningskraven.
IFRS 15”Revenue from Contracts with Customers”. Standarden träder i kraft för
räkenskapsår som inleds 1 januari 2018 eller senare. Standarden ersätter samtliga
tidigare utgivna standarder och tolkningar som hanterar intäkter. IFRS 15 innehåller en samlad modell för intäktsredovisning avseende kundkontrakt. Tanken är att
allt tar sin början i ett avtal om försäljning av en vara och en tjänst, mellan två
parter. Inledningsvis ska ett kundavtal identifieras, vilket hos säljaren genererar en
tillgång (rättigheter, ett löfte om erhållande av ersättning) och en skuld (åtagande,
ett löfte om överföring av varor och tjänster). Företaget redovisar enligt modellen sedan en intäkt och påvisar därigenom att företaget uppfyller ett åtagande att
leverera utlovade varor eller tjänster till kunden.
XVIVO Perfusion har ännu inte fullt ut analyserat vilka effekter dessa nya standarder kan få på koncernens redovisning. Inga andra av de IFRS standarder som ännu
inte har trätt i kraft väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen.

KLASSIFICERING M.M.
Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt
enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än 12 månader
räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt
väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom 12 månader räknat från balansdagen.
KONSOLIDERINGSPRINCIPER
DOTTERFÖRETAG
I koncernens bokslut ingår moderbolaget XVIVO Perfusion AB (publ) och det
helägda amerikanska dotterbolaget XVIVO Perfusion Inc.
KONSOLIDERINGSPRINCIPER KONCERNEN
Förvärvet av XVIVO Perfusion Inc. var ett så kallat common control-förvärv där
både köpare och objekt hade gemensam ägare med bestämmande inflytande.
Tillgångar och skulder övertogs och redovisades i förvärvsanalysen till koncernmässiga värden. Se XVIVO Perfusions årsredovisning 2012 för förvärvsanalys.
Dotterföretags finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen från och med
förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmande inflytandet upphör.
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader samt orealiserade
vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan
koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen.
UTLÄNDSK VALUTA
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan med den
valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder
i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan med den valutakurs som
föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna
redovisas i resultaträkningen. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas
till historiska anskaffningsvärden upptas till den valutakurs som gällde vid transaktionstillfället. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till verkliga
värden omräknas till den funktionella valutan med den kurs som råder vid tidpunkten för värdering till verkligt värde. Valutakursförändringen redovisas sedan
på samma sätt som övrig värdeöverföring avseende tillgången eller skulden.
Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer där de i koncernen
ingående bolagen bedriver sin verksamhet. De bolag som ingår i koncernen är
moderbolag och dotterbolag. Moderbolagets funktionella valuta, tillika rapporteringsvaluta, är svenska kronor. Koncernens rapporteringsvaluta är svenska kronor.
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill och andra
koncernmässiga över- och undervärden, omräknas till svenska kronor till den
valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor till en genomsnittskurs som utgör en
approximation av kurserna som rådde vid respektive transaktionstidpunkt.
Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter
redovisas i rapport över totalresultatet.
INTÄKTER
Intäkter för försäljning av varor redovisas i resultaträkningen när väsentliga risker
och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen, vilket normalt inträffar i samband med leverans. Normalt redovisas intäkter
när köparen accepterat leverans, och installation och kontroll har skett. Intäkt kan
också redovisas så snart leverans har skett men inte installation, om det i avtal är
fastställt att risker och förmåner i och med leverans har övergått till köparen.
Omsättningen avser intäkter från försäljning av varor och tjänster samt fakturerade frakter och redovisas exklusive mervärdesskatt, returer och rabatter.
Fakturering sker i samband med utleverans. Intäkterna redovisas till det verkliga
värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas för sålda varor och tjänster i
koncernens löpande verksamhet.
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STATLIGA STÖD
Statligt stöd redovisas när företaget uppfyller de villkor som är förknippade med
bidragen samt att det med säkerhet kan fastställas att bidragen kommer att erhållas. Inbetalda bidrag redovisas i balansräkningen som förutbetalda intäkter och
resultatförs i den period då kostnaden som bidraget avser redovisas. Statliga
bidrag redovisas som en övrig intäkt när det står klart att de villkor som är förknippade med bidragen är uppfyllda.
RÖRELSEKOSTNADER SAMT FINANSIELLA INTÄKTER OCH
KOSTNADER
LEASING
Leasing klassificeras i koncernredovisningen antingen som finansiell eller operationell leasing. Samtliga koncernens leasingavtal har klassificerats och redovisas
som operationella leasingavtal. Operationell leasing innebär att leasingavgiften
kostnadsförs linjärt över löptiden. Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal
enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt
väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren.  Ett operationellt leasingavtal
är ett leasingavtal som inte är finansiellt.
LEASEGIVARE
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive första förhöjda hyra
men exklusive utgifter för tjänster som är försäkring och underhåll, redovisas som
intäkt linjärt över leasingperioden.
LEASETAGARE
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas
som kostnad linjärt över leasingperioden.
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter på bankmedel och fordringar och räntebärande värdepapper, räntekostnader på lån, utdelningsintäkter,
valutakursdifferenser, orealiserade och realiserade vinster på finansiella placeringar samt derivatinstrument som används inom den finansiella verksamheten.
SEGMENTRAPPORTERING
Rörelsesegment presenteras utifrån ledningens perspektiv, vilket innebär att
den presenteras på det sätt som den används i den interna rappor teringen.
Utgångspunkten för identifiering av rapporterbara segment är den interna rapporteringen såsom den rapporteras till och följs upp av den högste verkställande
beslutsfattaren. Koncernen har som högste verkställande beslutsfattare identifierat koncernens VD. I den interna rapporteringen till VD används två segment. Se
vidare i not 3.
FINANSIELLA INSTRUMENT
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan
likvida medel, kundfordringar, övriga fordringar samt andra långfristiga värdepappersinnehav. På skuldsidan återfinns leverantörsskulder, övriga skulder, låneskulder
samt del av avsättningar.
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir
part till instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. En
finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras,
förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en
finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i
avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell
skuld. Koncernen bedömer varje balansdag om det finns nedskrivningsbehov för
en finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar.
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet
medan kursdifferenser på finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster.

KUNDFORDRINGAR OCH ÖVRIGA FORDRINGAR
För dessa typer av fordringar sker redovisning till upplupet anskaffningsvärde. I de
fall fordringarnas löptid är kort har redovisning skett till nominellt belopp utan
diskontering enligt metoden för upplupet anskaffningsvärde. Om den förväntade
innehavstiden är längre än 12 månader utgör de långfristiga fordringar och om
den är kortare, övriga fordringar. Kundfordringar värderas inledningsvis till verkligt
värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde. Då kundfordrans förväntade
löptid är kort, redovisas värdet till nominellt belopp utan diskontering. Avdrag
görs för osäkra fordringar, vilka bedöms individuellt. Nedskrivningar av kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader.
LIKVIDA MEDEL
Likvida medel omfattar kassa, omedelbart tillgängliga banktillgodohavanden samt
övriga penningmarknadsinstrument med ursprunglig löptid understigande tre
månader. Poster som löper med fast ränta värderas till upplupet anskaffningsvärde.
LEVERANTÖRSSKULDER
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
De poster som redovisas i koncernens balansräkning är goodwill, balanserade
utgifter för utvecklingsarbeten, patent, licenser och varumärken.
GOODWILL
Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet för rörelseförvärvet
och koncernmässigt värde av förvärvade tillgångar, övertagna skulder samt eventualförpliktelser. Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerade nedskrivningar. Goodwill fördelas till kassagenererande enhet och skrivs
inte av, enligt IFRS, utan testas årligen för nedskrivningsbehov.
BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN
Med forskningskostnader avses utgifter för forskning som syftar till att erhålla ny
vetenskaplig eller teknisk kunskap. Med utgifter för utveckling avses utgifter där
forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas för att åstadkomma nya eller förbättrade produkter eller processer.
Utgifter för forskning kostnadsförs i den period de uppkommer. I koncernen redovisas utgifter för utveckling som immateriell tillgång i det fall tillgången
bedöms kunna generera framtida ekonomiska fördelar och då endast under förutsättning att det är tekniskt och finansiellt möjligt att färdigställa tillgången, avsikten är och förutsättning finns att tillgången kan användas i verksamheten eller
säljas samt värdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det
är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma bolaget till del
och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Alla materiella anläggningstillgångar tas upp till anskaffningsvärde med avdrag för
avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller
redovisas som separat tillgång, beroende på vilket som är lämpligt, endast då det
är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången kommer koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas
på ett tillförlitligt sätt. Alla andra former av reparationer och underhåll redovisas
som kostnader i resultaträkningen då de uppkommer.
AVSKRIVNINGAR AV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Avskrivningar enligt plan på materiella anläggningstillgångar baseras på fastställda
nyttjandeperioder. Avskrivning sker linjärt över tillgångarnas beräknade nyttjandeperiod och med beaktande av restvärde. De beräknade nyttjandeperioderna är:
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Datorutrustning
Bilar och transportmedel

10 år
5 år
3 år
5 år

Bedömning av en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod görs årligen.
Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas varje balansdag och justeras
vid behov. En tillgångs redovisade värde skrivs genast ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde.
Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering av materiella
anläggningstillgångar utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och redovisat
värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Resultatposten redovisas som
övrig rörelseintäkt respektive övrig rörelsekostnad.
VARULAGER
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats, vilket sker genom individuell bedömning.
Anskaffningsvärdet beräknas enligt vägda genomsnittspriser. I egentillverkade
halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader
och skälig andel av indirekta tillverkningskostnader baserad på normal kapacitet.

TILLKOMMANDE UTGIFTER
Tillkommande utgifter för en immateriell tillgång läggs till anskaffningsvärdet
endast om de ökar de framtida ekonomiska fördelarna som överstiger den
ursprungliga bedömningen och utgifterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla
andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer.

NEDSKRIVNINGAR
Vid varje rapporttillfälle görs en bedömning av om det föreligger någon indikation
på en värdeminskning avseende koncernens tillgångar. Eventuella nedskrivningsbehov avseende goodwill och övriga immateriella tillgångar vilka inte skrivs av
löpande samt finansiella tillgångar prövas årligen eller oftare om det finns indikationer på att tillgången kan ha minskat i värde. Om så är fallet gör koncernen
en bedömning av tillgångens återvinningsvärde. Återvinningsvärdet utgörs av det
högsta av tillgångens verkliga värde, med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärdet. Med nyttjandevärde avses nuvärdet av samtliga in- och utbetalningar som är hänförliga till tillgången under den period den förväntas nyttjas i
verksamheten med tillägg av nuvärdet av nettoförsäljningsvärdet vid nyttjandeperiodens slut.

AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över immateriella tillgångars
beräknade nyttjandeperioder, såvida inte sådana nyttjandeperioder är obestämda. Goodwill prövas för nedskrivningsbehov årligen eller så snart indikationer
uppkommer som tyder på att tillgången ifråga har minskat i värde enligt IFRS.
Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av från det datum då de är tillgängliga för användning. De beräknade nyttjandeperioderna är:

Om det beräknade återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet görs en
nedskrivning till tillgångens återvinningsvärde. En tidigare nedskrivning återförs när
det har inträffat en förändring i de antaganden som låg till grund för att fastställa
tillgångens återvinningsvärde när den skrevs ned och som innebär att nedskrivningen ej längre bedöms som erforderlig. Återföringar av tidigare gjorda nedskrivningar prövas individuellt och redovisas i resultaträkningen. Nedskrivningar av
goodwill återförs inte i en efterföljande period.

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Patent
Varumärken

RESULTAT PER AKTIE
Beräkningen av resultat per aktie baseras på periodens resultat i koncernen
hänförligt till moderbolagets aktieägare och på det vägda genomsnittliga antalet
aktier utestående under perioden.

I koncernens balansräkning är aktiverade utvecklingsutgifter upptagna till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

15 Bokslutskommuniké 2015 XVIVO Perfusion AB, org.nr. 556561-0424

5-10 år
10 år
10 år

PENSIONER
Samtliga medarbetares pensionsplaner är avgiftsbestämda. Premierna kostnadsförs löpande och inga förpliktelser att betala ytterligare avgifter finns. Koncernens
resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas.
AVSÄTTNINGAR
Avsättningar redovisas i balansräkningen när XVIVO Perfusion har ett legalt eller
informellt åtagande som en följd av en inträffad händelse och när det är troligt att
ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet. Dessutom ska en tillförlitlig
uppskattning av beloppet kunna göras. Avsättning redovisas med det belopp som
motsvarar den bästa uppskattningen av den utbetalning som krävs för att reglera
åtagandet. När utflödet av resurser bedöms ske långt fram i tiden diskonteras
det förväntade framtida kassaflödet och avsättningen redovisas till ett nuvärde.
Diskonteringsräntan motsvarar marknadsräntan före skatt samt de risker som är
förknippade med skulden.
EGET KAPITAL
Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya aktier eller
optioner redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden.
OPTIONSPROGRAM
Aktiebaserade incitamentsprogram redovisas enligt IFRS 2.
INKOMSTSKATTER
Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade i de länder där moderföretag och
dotterföretag är verksamma och genererar skattepliktiga intäkter. Ledningen
utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende
situationer där tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning och gör, när så
bedöms lämpligt, avsättningar för belopp som troligen ska betalas till skattemyndigheten.
Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar
och skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjuten
inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser (och -lagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.
Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader som uppkommer på andelar i
dotterföretag, förutom där tidpunkten för återföring av den temporära skillnaden
kan styras av koncernen och det är sannolikt att den temporära skillnaden inte
kommer att återföras inom överskådlig framtid.
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas
i övrigt totalresultat varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit
hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt
beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader
mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen
beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och
med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Temporära skillnader beaktas ej i koncernmässig goodwill
och i normalfallet inte heller i skillnader hänförliga till andelar i dotterföretag som
inte förväntas bli beskattade inom överskådlig framtid. I koncernredovisningen
delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och
underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer
att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden.
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EVENTUALFÖRPLIKTELSER (ANSVARSFÖRBINDELSER)
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör
från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera
osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som
en skuld eller avsättning på grund av det inte är troligt att ett utflöde av resurser
kommer att krävas.
MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER
Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår enligt följande. De nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget
har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i moderbolagets
finansiella rapporter. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare presentation.
DOTTERFÖRETAG
Andelar i dotterföretag redovisas enligt anskaffningsvärdesmetoden. Prövning av
värdet på dotterföretag sker när det finns indikation på värdenedgång
INKOMSTSKATTER
I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld.
I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten
skatteskuld och eget kapital.
AKTIEÄGARTILLSKOTT OCH KONCERNBIDRAG
Ovillkorat aktieägar tillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och
aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras.
Redovisning av koncernbidrag har skett i enlighet med alternativregeln i RFR 2.  
Koncernbidragen redovisas som Bokslutsdispositioner.

NOT 2. EFFEKTER PÅ RESULTAT OCH STÄLLNING
Dessa finansiella rapporter för koncernen är de första som upprättats med til�lämpning av IFRS. Tidigare upprättade finansiella rapporter för koncernen har
redovisats i enlighet med årsredovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
De redovisningsprinciper som återfinns i not 1 har tillämpats när koncernredovisningen upprättats per den 31 december 2015 och för den jämförande information som presenteras per den 31 december 2014 samt vid upprättande av
rapporten över periodens ingående finansiella ställning per den 1 januari 2014.
De uppskattningar som gjorts enligt IFRS per den 1 januari 2014 överensstämmer med de uppskattningar som gjordes enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper.
Rörelseförvärv som gjorts innan 1 januari 2014 har inte räknats om och omräkningsdifferenser hänförliga till utlandsverksamhet har satts till noll per den 1 januari 2014, vilket framgår av rapporten Förändringar i eget kapital. Övriga frivilliga
och tvingande undantag från retroaktiv tillämpning av IFRS har inte varit tillämpliga
för koncernen.
I följande sammanställning redogörs för de justeringar som har gjorts i övergången till IFRS.

KONCERNEN

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2014-10-01 – 2014-12-31 I
SAMMANDRAG

KONCERNENS BALANSRÄKNING 2014-01-01 I SAMMANDRAG
TSEK

TSEK

Not

Tidigare
presentation

Justeringar
för IFRS

IFRS

A

89 222

-9

89 213

B

4 405

-2 784

1 621

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Långfristiga skulder/avsättningar
Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

917
17 990

17 990

10 900

10 900

4 131
127 565

A
B

917

96 635
5 272
25 658
127 565

-2 793

-9
-2 784
-2 793

4 131
124 772

96 626
2 488
25 658
124 772

KONCERNENS BALANSRÄKNING 2014-12-31 I SAMMANDRAG
TSEK

Not

Tidigare
presentation

Justeringar
för IFRS

99 341
1 124
8 094
26 189
18 750

1 394

IFRS

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Långfristiga skulder/avsättningar
Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

A
B

A
B

-3 176

100 735
1 124
4 918
26 189
18 750

48 203
201 701

-1 782

48 203
199 919

176 183
6 760
18 758
201 701

2 237
-3 176
-843
-1 782

178 420
3 584
17 915
199 919

Not

Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat

A

Resultat från finansiella poster
Skatt på årets resultat
Periodens resultat

Tidigare
presentation

Justeringar
för IFRS

-25 244
299

201
201

-25 043
500

166
-777

395

166
-382

-312

596

284

-312

596

284

25 543

C

Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare

IFRS

25 543

A. Eftersom avskrivningar av goodwill inte görs enligt IFRS har koncernens
avskrivningar av goodwill återförts i resultaträkningen för 2014 samt för kvartal 1 - kvartal 3 2015. Därutöver har goodwill i utländsk valuta omräknats till
balansdagens kurs.
B. Bolaget har en pensionsutfästelse som helt täcks av utfallet från en företagsägd kapitalförsäkring. I enlighet med IAS 19 har pensionsutfästelsen klassificerats som avgiftsbestämd pensionsplan vilket medför att kapitalförsäkring och
pensionsutfästelse nettoredovisas.
C. Skattekostnad hänförlig till omräkningsdifferens vid omräkning av utländska
verksamheter ingår enligt IFRS i övrigt totalresultat istället för i årets resultat
som tidigare redovisats.
Övergången har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens kassaflöde.
MODERBOLAGET
Övergången från tidigare redovisningsprinciper har inte inneburit någon effekt på
moderbolagets resultaträkning för 2014. I balansräkningen har kapitalförsäkring
som avser att täcka pensionsutfästelsen nettoredovisats. Detta har minskat både
finansiella anläggningstillgångar och avsättningar med 3 176 TSEK per 31 december 2014. Övergången har inte haft någon effekt på moderbolagets kassaflöde.

NOT 3. KONCERNENS RÖRELSESEGMENT
JANUARI – DECEMBER

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2014-01-01 – 2014-12-31
I SAMMANDRAG
TSEK

Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat
Årets resultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare

Not

A

C

TSEK

Tidigare
presentation

Justeringar
för IFRS

-78 014
6 688

802
802

-77 212
7 490

28
-2 978

676

28
-2 302

3 738

1 478

5 216

84 702

IFRS

84 702

Intäkter från
   externa kunder
Kostnad för
   sålda varor
Bruttoresultat

1 478
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5 216

105 977

Kapitalvaror
2015
2014

83 229 14 268

Summa
konsoliderat
2015
2014

1 473 120 245

84 702

-23 826 -19 187 -11 459 -1 469 -35 285 -20 656
82 151 64 042 2 809
4 84 960 64 046

OKTOBER – DECEMBER

TSEK

3 738

All verksamhet
förutom kapitalvaror
2015
2014

Intäkter från
   externa kunder
Kostnad för
   sålda varor
Bruttoresultat

All verksamhet
förutom kapitalvaror
2015
2014

Kapitalvaror
2015
2014

Summa
konsoliderat
2015
2014

29 139

25 543

3 541

0

32 680

25 543

-5 877
23 262

-5 937
19 606

-2 178
1 363

0
0

-8 055
24 625

-5 937
19 606

NOT 4. IFRS 13 VERKLIGT VÄRDE
Koncernens finansiella tillgångar och skulder är värderade enligt IFRS 13. Några
finansiella tillgångar eller skulder har därvid inte redovisats till verkligt värde.
Koncernens finansiella tillgångar och skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde uppgår till 61 MSEK (60) respektive 10 MSEK (11). Verkligt värde på koncernens tillgångar och skulder i balansräkningen bedöms överensstämma med
dess bokförda värde.

NOT 5. TECKNINGSOPTIONSPROGRAM
Totalt finns 410 000 utestående teckningsoptioner i två program. Om samtliga
teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer aktiekapitalet öka med
cirka 10 500 kronor och antalet aktier öka med totalt 410 000 stycken motsvarande en utspädning om cirka 1,9 procent av det totala antalet aktier och
röster. Teckningsoptionsprogram 2014/2016 består av 195 000 optionsrätter
och ger i juni 2016 rätten att teckna en ny aktie till en kurs av 58,60 kronor.
Teckningsoptionsprogram 2015/2017 består av 215 000 optionsrätter och ger i
juni 2017 rätten att teckna en ny aktie till en kurs av 60,92 kronor.

NOT 6. KRITISKA BEDÖMNINGAR OCH
UPPSKATTNINGAR
ÅTERVINNING AV VÄRDET PÅ UTVECKLINGSKOSTNADER
Inga indikationer på ytterligare nedskrivningsbehov föreligger per 31 december 2015. De projekt som tillgångsförts kan med rimlig säkerhet antas generera
intäktsbringande produkter inom en nära framtid. För ytterligare upplysningar se
Not 1 Redovisningsprinciper.
NEDSKRIVNINGSPRÖVNING AV GOODWILL
Vid beräkning av kassagenererande enheters återvinningsvärde för bedömning
av eventuellt nedskrivningsbehov på goodwill, har flera antaganden om framtida
förhållanden och uppskattningar av parametrar gjorts.
OPERATIONELLA LEASINGAVTAL
Koncernen hyr kontorslokaler och lager för sin verksamhet Med anledning av att
hyran koncernen betalar till leasegivaren regelbundet justeras till marknadshyresnivån och att koncernen inte står några risker för byggnadens restvärde, har det
bedömts att i stort sett alla ekonomiska risker och fördelar som är förknippade
med byggnaden finns hos leasegivaren. Baserat på dessa kvalitativa faktorer dras
slutsatsen att leasingavtalen är operationella.
Per 31 december 2015 har XVIVO Perfusion ingått två leasingavtal med kunder
gällande XPS-maskinen. Med anledning av att XVIVO Perfusion står för all risk
gällande XPS-maskinens restvärde och servicebehov, har det bedömts att i stort
sett alla ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med XPS-maskinen
finns hos XVIVO Perfusion. Baserat på dessa kvalitativa faktorer dras slutsatsen att
leasingavtalen är operationella.
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GRANSKNINGSRAPPORT
Till styrelsen i XVIVO Perfusion AB (publ)
Org nr 556561-0424
INLEDNING
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella helårsinformationen i
sammandrag för XVIVO Perfusion AB (publ) per den 31 december 2015 och
den tolvmånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna
bokslutsrappor t i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar
är att uttala en slutsats om denna bokslutsrapport 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 ISA 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 bokslutsrappor ten
inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS
34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med
årsredovisningslagen.
Göteborg den 4 februari 2016
KPMG AB

Jan Malm
Auktoriserad revisor

PRODUKTER

XPS™

STEEN Solution™

XPS Disposable Kit™

FÖRSÄLJNINGSOMRÅDE

FÖRSÄLJNINGSOMRÅDE

FÖRSÄLJNINGSOMRÅDE

Varm Perfusion

Varm Perfusion

XVIVO Lung
Cannula Set™

Varm Perfusion

FÖRSÄLJNINGSOMRÅDE

Kapitalvara

Varm Perfusion

XVIVO Organ
Chamber™

XPS PGM Disposable
Sensors™

PERFADEX®

Silicone Tubing Set

FÖRSÄLJNINGSOMRÅDE

FÖRSÄLJNINGSOMRÅDE

Kall Perfusion

FÖRSÄLJNINGSOMRÅDE

FÖRSÄLJNINGSOMRÅDE

Varm Perfusion

Varm Perfusion
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