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Genombrott i utvecklingen av mitokondriella energireglerare 

 
”Genom våra ledande experter inom mitokondriell forskning och utvecklingen av nya mitokondriella 
energireglerare har vi nu möjligheten att lägga ytterligare en värdefull produkt till vår produktportfölj.”  
VD Mikael Brönnegård 
 
 
Årets första nio månader (2012-01-01 – 2012-09-30) 

 Intäkterna uppgick till 0 (0) KSEK och övriga rörelseintäkter till 520 (3) KSEK. 

 Resultatet efter finansiella poster uppgick till -10 755 (-6 748) KSEK. 

 Resultatet per aktie* uppgick till -0,60 (-0,45) SEK. 

 Resultat per aktie efter utspädning** uppgick -0,60 (-0,45) SEK. 
 
Tredje kvartalet (2012-07-01 – 2012-09-30) 

 Intäkterna uppgick till 0 (0) KSEK och övriga rörelseintäkter till 201 (2) KSEK. 

 Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 884 (-2 330) KSEK. 

 Resultatet per aktie* uppgick till -0,19 (-0,16) SEK. 

 Resultat per aktie efter utspädning** uppgick -0,19 (-0,16) SEK. 
 
* Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning vid periodens utgång. 
**Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning vid periodens utgång. 
 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2012 

 NeuroVive meddelade i augusti 2012 om fortsatt utökning av den externa kliniska CIRCUS-studien. I 
denna fas III-studie ges bolagets intravenösa läkemedelsberedning av cyklosporin-A nu även till 
hjärtpatienter i Belgien. Nästa land på tur att börja inkludera patienter är Spanien. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 NeuroVive meddelade den 8 oktober att man tillsammans med Brittiska Mitopharm Limited, ett 
dotterbolag till Selcia Holdings Limited, utvecklat tre läkemedelskandidater vilka kan öka den 
mitokondriella energiproduktionen i cellen. De potentiella kliniska tillämpningarna för dessa nya 
läkemedelskandidater sträcker sig över ett stort antal definierade sjukdomstillstånd med bristande 
energiproduktion och kan även komma att användas för större sjukdomsgrupper inom området 
mitokondriell medicin. 
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VD Mikael Brönnegård kommenterar 
 

Under det tredje kvartalet har NeuroVives forsknings- och utvecklingsarbete samt förberedelser för 
planerade kliniska prövningar varit fortsatt intensivt. Genom nya studiecentra i Belgien breddas basen för 
rekryteringen av nya patienter i den externa Europeiska fas III-studien (CIRCUS) som rör patienter med 
hjärtinfarkt ytterligare, samtidigt som en geografisk spridning av studien kan komma att underlätta framtida 
registreringsprocess. Av fem planerade studiecentra i Belgien har nu två centra öppnat och börjat inkludera 
patienter. När det gäller Spanien har hjärtstudien fått etiskt godkännande av de spanska myndigheterna och 
nya centra kommer förhoppningsvis att börja inkludera patienter under hösten. Med totalt över 50 aktiva 
centra har nu drygt 450 patienter inkluderats i studien. 
 
Danska läkemedelsverket har gett tillstånd för genomförande av försöksprotokollet för fas II-studien med 
NeuroSTAT® i patienter med svår traumatisk hjärnskada och förutsatt att studien får etikgodkännande kan 
studien starta vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Studien har fokus på säkerhet och farmakokinetik av 
NeuroSTAT® vid intravenös infusion med syftet att definiera den dos av läkemedlet som är säker i denna 
patientgrupp och som sedan kommer att ges till patienter med traumatisk hjärnskada i en större fas III-
studie. Diskussioner kommer att inledas med såväl den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA som med 
FDA i USA och SFDA i Kina för att presentera möjligheten av en internationell fas III-studie med 
NeuroSTAT® enligt en så kallad anpassad klinisk prövningsdesign där antalet patienter kan reduceras och 
resultaten utvärderas på kortare tid än med traditionell studiedesign. 
 
Utöver de kliniska utvecklingsprogrammen håller vi tillsammans med to-BBB technologies BV på att 
utvärdera och genomföra ytterligare prekliniska studier med läkemedelskandidaten för behandling vid 
stroke, NVP014, ett arbete som är delfinansierat via Eureka Eurostars-programmet. Målet med samarbetet 
är att genomföra ett flertal djurstudier för att bekräfta effekt och ökad penetration av cyklosporin-A över 
blod-hjärnbarriären med hjälp av to-BBBs så kallade G-teknologi. När de grundläggande prekliniska 
försöken är slutförda går substansen in i en utvecklingsfas i djur och sedan människa där säkerhet och 
farmakokinetik studeras.  
 
Det nyligen kommunicerade framtagandet av mitokondriella energireglerare i samarbetet med Selcia är ett 
stort genombrott för NeuroVive och stärker bolagets position inom mitokondriell medicin. Framgången är 
resultatet av tolv månaders intensivt forskningsarbete med målet att identifiera en helt ny klass av kemiska 
substanser som kan öka mitokondriernas energiproducerande förmåga. De framtagna molekylerna, som är 
energisubstrat som kan stimulera energiproduktion både i defekta och friska mitokondrier, kan bli av 
avgörande klinisk betydelse för patienter, särskilt barn, med specifika genetiska defekter där den cellulära 
energiproduktionen är drabbad. De kan förhoppningsvis även vara av värde för större patientgrupper där 
nedsatt mitokondriell funktion eller sänkta cellulära energinivåer deltar i sjukdomsprocessen. Vi har visat 
specifik mitokondriell effekt av läkemedelskandidaterna i våra tester i mänskliga celler men flera kritiska 
steg i djur och människa återstår innan dessa läkemedel kan utvärderas i patienter, bl.a. bedömning av 
tolerabilitet och biotillgänglighet. Vi ser fram emot nästa spännande fas i utvecklingen. 
 
Utöver arbetet med energireglerare fortsätter NeuroVive att utveckla produktportföljen genom utvärdering 
av nya läkemedelskandidater för inlicensiering inom nervcells- och hjärtcellsskydd. De aktuella 
läkemedelskandidaterna definieras som andra och tredje generationens cyklofilinhämmare. 
 
Arbetet med introduktionen av NeuroVive på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, fortgår planenligt. En 
notering kommer att utgöra en viktig milstolpe i bolagets utveckling som internationellt läkemedelsbolag. 
 

 

Mikael Brönnegård 
VD, NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) 
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NeuroVive 

 
Verksamhet 
NeuroVive bedriver forskning och utveckling av mitokondrieskyddande läkemedel. Teknikplattformen för 
läkemedelsutvecklingen utgörs av cyklosporin-A, varianter av cyklosporin, samt molekyler med liknande 
struktur vilka bildar en ny klass av läkemedel, så kallade cyklofilin-D-hämmare.  
 
Cyklosporin-A är aktiv substans i CicloMulsion®/NeuroSTAT® (en läkemedelskandidat med olika namn och 
applikationsområden) och har som aktiv läkemedelssubstans funnits på marknaden i närmare 30 år. Det finns 
omfattande säkerhetsdata avseende den aktiva substansen.  
 
Projektöversikt 
Läkemedelskandidater Indikation / ändamål Status 
CicloMulsion® Reperfusionsskada vid hjärtinfarkt Pågående klinisk extern fas III-studie 
NeuroSTAT® Traumatisk hjärnskada Klinisk fas I-studie genomförd 

Klinisk fas II-studie planeras för start efter 
etikgodkännande 

NVP014 Stroke Preklinisk fas 
NVP015 Energireglering mitokondrier Preklinisk fas 
NVP016/17 NICAM* Preklinisk fas 
NVP018/19 NCCIM** Preklinisk fas 
* Non Immunosuppressive Cyclosporin Analogue Molecules (ej immunosuppressiva substanser). 
** Non Cyclosporin Cyclophilin Inhibiting Molecules (ej cyklosporinbaserade substanser). 

 
NeuroVive har erhållit så kallad särläkemedelsstatus ”Orphan Drug Designation” för NeuroSTAT® vid måttlig 
och svår skallskada både i USA och inom EU, vilket innebär marknadsexklusivitet efter marknads-
godkännande även om patenten inte längre gäller. Särläkemedelsstatus ger exklusivitet i sju (7) år i USA och i 
tio (10) år inom EU, räknat från tidpunkten då NeuroVive erhåller marknadstillstånd. Designeringen betyder 
inte i sig att läkemedelskandidaten har visat den effektivitet, säkerhet och kvalitet som krävs för en 
läkemedelsregistrering i USA eller Europa. Dessa kriterier måste uppfyllas i den farmaceutiska och kliniska 
fasen som läkemedelsmyndigheten sedan ska godkänna innan ett marknadstillstånd ges för läkemedel. 
 
Affärsmodell 
NeuroVives ledning utvärderar olika typer av innovativa samarbetsformer med större läkemedelsbolag 
och/eller CRO-partners med syfte att etablera en riskreducerad och kostnadseffektiv affärsmodell, där 
NeuroVive kan utnyttja upparbetade kommersiella kanaler hos vald partner för att bygga upp framtida 
affärsområden som till exempel marknadsföring och försäljning av framtida läkemedel. NeuroVive avser att 
utlicensiera läkemedel till större läkemedelsföretag för registrering, marknadsföring och försäljning. Bolagets 
intäkter skall utgöras av fasta ersättningar vid utlicensiering och vid milstolpar på vägen mot lansering samt av 
löpande royaltyintäkter, baserade på försäljning av utlicensierade läkemedel.  
 
NeuroVive arbetar systematiskt med att genom förvärv av teknologier och projekt inom forskningsområdet 
nervcells- och mitokondriellt skydd samt partnerskap för teknologi- och produktutveckling bygga kritisk massa 
inom bolagets nuvarande forskningsområden. På sikt främjar förvärvs- och partnerskapsstrategin NeuroVives 
möjligheter att snabbt kunna ta nya läkemedelskandidater inom traumatisk hjärnskada och andra av bolaget 
prioriterade indikationer till marknaden. Härmed reduceras risken för långa utvecklingscykler vid utveckling av 
nya läkemedel. 
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Intäkter och resultat 

Intäkter 
Bolagets övriga rörelseintäkter för årets första nio månader 520 (3) KSEK utgörs till största delen av erhållna 
EU-bidrag från Vinnova. I övrigt har bolaget ännu inte börjat genera några intäkter. 
 
Resultat 
Årets första nio månader uppgick rörelseresultatet till -11 146 (-7 092) KSEK, vilket är en ökad förlust med 57 
procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -4 160 (-2 444) KSEK, 
vilket är en ökad förlust med 70 procent jämfört med föregående år.  
 
Det negativa rörelseresultatet för årets första nio månader har påverkats av ökade externa kostnader, -8 229  
(-4 743) KSEK och för tredje kvartalet, -2 913 (-1 350) KSEK. Huvudsakliga anledningen är kostnader för det i 
december 2011 nystartade dotterbolaget i Hongkong samt kostnader kopplade till arvoden och den listnings-
process som pågår inför OMX. Personalkostnaderna har också ökat de första nio månaderna, -3 227 (-2 195) 
KSEK och för tredje kvartalet -1 330 (-1 048) KSEK vilket är kopplat till ökat antal anställda under året samt 
kostnader för styrelsearvoden. 
 
Periodens resultat före skatt för årets första nio månader uppgick till -10 755 (-6 748) KSEK och för tredje 
kvartalet -3 884 (-2 330) KSEK.  
 

Finansiell ställning 

Soliditeten var 94 (95) procent den 30 september 2012 och det egna kapitalet 68 227 (32 585) KSEK jämfört 
med årsskiftet. Likvida medel uppgick till 43 565 (12 795) KSEK per 30 september 2012 och innebär en 
ökning med 30 770 KSEK jämfört med årsskiftet vilket beror på nyemissionen som genomfördes under andra 
kvartalet och netto tillförde 46 322 KSEK. Totala tillgångar uppgick den 30 september 2012 till 72 952 (34 242) 
KSEK jämfört med årsskiftet. 
 

Kassaflöde och investeringar 

Koncernens kassaflöde för årets första nio månader var 30 770 (-11 934) KSEK där det förbättrade 
kassaflödet om 42 704 KSEK avser den genomförda nyemissionen på 46 322 KSEK samt försämrat 
kassaflöde om -3 998 KSEK avseende den löpande verksamheten. För tredje kvartalet uppgick kassaflödet till 
-5 857 (-4 078) KSEK. Det ökade negativa kassaflödet för tredje kvartalet om -1 779 KSEK jämfört med 
motsvarande period 2011 beror på ökade kostnader för den löpande verksamheten (-1 521 KSEK), ökade 
investeringar (-1 717 KSEK) men också minskade kortfristiga fordringar (+1 118 KSEK). 
 

Transaktioner med närstående 

Transaktioner mellan företaget och dess dotterföretag, vilka är närstående till företaget, har eliminerats vid 
konsolideringen och upplysningar om dessa transaktioner lämnas därför inte. Upplysningar om transaktioner 
mellan koncernen och övriga närstående presenteras nedan. 
 
Utöver ersättning till ledande befattningshavare inklusive ersättning för konsulttjänster, har det inte förekommit 
inköp eller försäljning mellan koncernen och närstående. Nedan presenteras transaktioner med närstående 
som påverkat periodens resultat. 
 

Transaktioner med närstående 2012-01-01 2011-01-01 

(KSEK) 2012-09-30 2011-09-30 

Stanbridge bvba (ägs av Gregory Batcheller, arbetande styrelseordförande) 831 586 

Jan Nilsson Konsult (ägs av Jan Nilsson, styrelseledamot) 179 339 

Ankor Consultant BV (ägs av Arne Ferstad, styrelseledamot) 258 218 

Verum Consulting AB (ägs av Christian Svensson, CFO) 456 136 

Summa transaktioner närstående 1 723 1 279 
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Segmentinformation 

Den finansiella information som rapporteras till högste verkställande beslutsfattare (VD), som underlag för 
fördelning av resurser och bedömning av koncernens resultat, delas inte upp på olika rörelsesegment. 
Koncernen utgör därför ett enda rörelsesegment. 
 

Personal 

Medelantalet anställda i koncernen uppgick för perioden januari till september till 4 (2), av vilka 2 (0) är 
kvinnor. 
 

Moderföretaget 

Huvuddelen av koncernens verksamhet sker i moderbolaget. Därför lämnas ingen ytterligare specifik 
information avseende moderbolaget. 
 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

Ett forskningsbolag som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) kännetecknas av en hög operationell och 
finansiell risk, då projekt som bolaget driver befinner sig i olika faser av utveckling där ett antal parametrar 
påverkar sannolikheten för kommersiell framgång. Sammanfattningsvis är verksamheten förenad med risker 
relaterade till bland annat läkemedelsutveckling, konkurrens, teknologiutveckling, patent, myndighetskrav, 
kapitalbehov, valutor och räntor. Under andra kvartalet 2012 säkrades kapitalbehovet för bolagets närmaste 
förestående utvecklingsaktiviteter. Under innevarande period har inga väsentliga förändringar avseende risk- 
eller osäkerhetsfaktorer inträffat. För mer detaljerad redovisning av dessa hänvisas till förvaltningsberättelsen i 
årsredovisningen 2011 samt i bolagets Fullständiga Finansiella Rapporter enligt IFRS för 2011. 
 

Incitamentsprogram/teckningsoptioner 

Vid årsstämman den 10 juni 2011 beslutades om ett aktierelaterat incitamentsprogram, vilken tecknades fullt 
ut, för ledande befattningshavare och/eller övriga anställda i form av en emission av högst 164 000 
teckningsoptioner. För mer information hänvisas till not 30 i rapporten ”Fullständiga finansiella rapporter”. 
 

Granskning av revisor 

Delårsrapporten har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor i enlighet med Standard för 
översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation. 
 

Kommande finansiella rapporter 

 Bokslutskommuniké för 2012 2013-02-19 
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Principer för delårsrapportens upprättande 

NeuroVive upprättar sin koncernredovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) 
utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från IFRS 
Interpretations Committee, såsom de har antagits av EU för tillämpning inom EU. Delårsrapporten är 
upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. 
 
Moderföretaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 
Redovisning för juridiska personer. Tillämpning av RFR 2 innebär att moderföretaget så långt som möjligt 
tillämpar alla av EU godkända IFRS inom ramen för Årsredovisningslagen och Tryggandelagen samt beaktat 
sambandet mellan redovisning och beskattning. 
 
Koncernen och moderföretaget har tillämpat samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i 
fullständiga finansiella rapporter enligt IFRS för perioden 2011-01-01--2011-12-31, publicerade den 4 april 
2012. Dessa fullständiga finansiella rapporter var NeuroVives första fullständiga finansiella rapporter 
upprättade enligt IFRS och i dessa beskrivs effekterna av övergången till IFRS. Företagets övergångsdatum 
till IFRS var den 1 januari 2010. Fullständiga finansiella rapporter enligt IFRS och övergångseffekterna finns 
att ladda ner på NeuroVives hemsida. 
  
Nya och ändrade standarder och tolkningsuttalanden tillämpliga från och med 1 januari 2012 har ej haft någon 
effekt på koncernens eller moderföretagets resultat eller finansiella ställning.  
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Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag  
 

(KSEK) Not 2012-07-01 2011-07-01 2012-01-01 2011-01-01 

    2012-09-30 2011-09-30 2012-09-30 2011-09-30 

      

Intäkter  - - - - 

Övriga rörelseintäkter  201 2 520 3 

  201 2 520 3 

      

Rörelsens kostnader      

Övriga externa kostnader  -2 913 -1 350 -8 229 -4 743 

Personalkostnader  -1 330 -1 048 -3 227 -2 195 

Avskrivningar och nedskrivningar av 
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar  -27 -27 -79 -73 

Övriga rörelsekostnader  -91 -21 -131 -84 

  -4 361 -2 446 -11 666 -7 095 

      

Rörelseresultat  -4 160 -2 444 -11 146 -7 092 

      

Finansiella poster      

Finansiella intäkter  276 114 392 345 

Finansiella kostnader  - - -1 -1 

  276 114 391 344 

      

Resultat före skatt  -3 884 -2 330 -10 755 -6 748 

      

Inkomstskatt 2 - - - - 

      

Periodens resultat  -3 884 -2 330 -10 755 -6 748 

      

Övrigt totalresultat      

Omräkningsdifferenser vid omräkning av 
utländska dotterföretag  55 - 75 - 

      

Summa totalresultat för perioden  -3 829 -2 330 -10 680 -6 748 

      

      

Periodens resultat hänförligt till:      

Moderföretagets aktieägare  -3 679 -2 330 -10 145 -6 748 

Innehav utan bestämmande inflytande  -205 - -610 - 

  -3 884 -2 330 -10 755 -6 748 

      

Summa totalresultat för året hänförligt till:      

Moderföretagets aktieägare  -3 624 -2 330 -10 070 -6 748 

Innehav utan bestämmande inflytande  -205 - -610 - 

  -3 829 -2 330 -10 680 -6 748 

      

Resultat per aktie före och efter utspädning 
(kr) baserat på genomsnittligt antal aktier  -0,19 -0,16 -0,60 -0,45 
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Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag 
 

(KSEK) Not 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31 

     

TILLGÅNGAR     
     
Anläggningstillgångar     

Immateriella tillgångar 1    

Aktiverade utgifter för produktutveckling  25 346 17 094 17 840 

Patent  2 350 2 546 2 631 

Programvara  267 347 327 

  27 963 19 987 20 798 
     
Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier  736 30 148 

  736 30 148 
     
Summa anläggningstillgångar  28 699 20 017 20 946 
     
Omsättningstillgångar     

Övriga fordringar  497 311 399 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  191 115 102 

Likvida medel  43 565 15 819 12 795 

  44 253 16 245 13 296 
     
SUMMA TILLGÅNGAR  72 952 36 262 34 242 
     
     
(KSEK) Not 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31 

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     
     

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare     

Aktiekapital  958 747 747 

Övrigt tillskjutet kapital  98 049 51 938 51 938 

Omräkningsreserv  75 - - 

Balanserat resultat inklusive årets resultat  -30 205 -17 574 -20 060 

Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare  68 877 35 111 32 625 
     
Innehav utan bestämmande inflytande  -650 - -40 
     
Summa eget kapital  68 227 35 111 32 585 
     
Långfristiga skulder     

Uppskjuten skatteskuld  - - - 

  - - - 
     
Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder  1 274 534 818 

Övriga skulder  718 75 142 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2 733 542 697 

  4 725 1 151 1 657 
     
Summa skulder  4 725 1 151 1 657 
     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  72 952 36 262 34 242 
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital i 
sammandrag 
 

Totalt antal aktier vid periodens utgång uppgick till 19 159 046. 

(KSEK) 
  

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 
  

   

Aktie- 
kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital  
Omräknings-

reserv 

Balanserat 
resultat 

inklusive årets 
resultat 

Summa eget kapital 
hänförligt till 

moderföretagets 
aktieägare 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 

Summa 
eget 

kapital 

Ingående balans per 1 januari 2012 747 51 938 - -20 060 32 625 -40 32 585 

Totalresultat 
       Periodens resultat - - - -10 145 -10 145 -610 -10 755 

Övrigt totalresultat 
    

  
 

  

         Omräkningsdifferenser - - 75 - 75 - 75 

Summa övrigt totalresultat,  
netto efter skatt - - 75 - 75 - 75 

Summa totalresultat för perioden - - 75 -10 145 -10 070 -610 -10 680 

Transaktioner med aktieägare 
       Nyemission 211 46 111 - - 46 322 - 46 322 

Summa transaktioner med aktieägare 211 46 111 - - 46 322 - 46 322 

Utgående balans per 30 september 2012 958 98 049 75 -30 205 68 877 -650 68 227 

          

          Ingående balans per 1 januari 2011 747 51 528 - -10 826 41 449 - 41 449 

Totalresultat 
       Periodens resultat - - - -6 748 -6 748 - -6 748 

Övrigt totalresultat 
    

  
 

  

         Omräkningsdifferenser - - - - - - - 

Summa övrigt totalresultat,  
netto efter skatt - - - - - - - 

Summa totalresultat för perioden - - - -6 748 -6 748 - -6 748 

Transaktioner med aktieägare 
       Emission av teckningsoptioner - 410 - - 410 - 410 

Summa transaktioner med aktieägare - 410 - - 410 - 410 

Utgående balans per 30 september 2011 747 51 938 - -17 574 35 111 - 35 111 

          

          Ingående balans per 1 oktober 2011 747 51 938 - -17 574 35 111 - 35 111 

Totalresultat 
       Periodens resultat - - - -2 489 -2 489 -43 -2 532 

Övrigt totalresultat 
    

  
 

  

         Omräkningsdifferenser - - - - - - - 

Summa övrigt totalresultat,  
netto efter skatt - - - - - - - 

Summa totalresultat för perioden - - - -2 489 -2 489 -43 -2 532 

Transaktioner med aktieägare 
       Nybildat dotterföretag - - - 3 3 3 6 

Emission av teckningsoptioner - - - - - - - 

Summa transaktioner med aktieägare - - - 3 3 3 6 

Utgående balans per 31 december 2011 747 51 938 - -20 060 32 625 -40 32 585 
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Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag  
 

(KSEK) 2012-07-01 2011-07-01 2012-01-01 2011-01-01 

  2012-09-30 2011-09-30 2012-09-30 2011-09-30 

     

Kassaflöde från den löpande verksamheten     

     

Rörelseresultat -4 160 -2 444 -11 146 -7 092 

     

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:     

   Avskrivningar 27 26 79 72 

   Övriga ej kassaflödespåverkande poster 55 14 75 18 

     

Erhållen ränta 273 120 353 361 

Erlagd ränta - - -1 -1 

     

Kassaflöde från den löpande verksamheten         

före förändring i rörelsekapital -3 805 -2 284 -10 640 -6 642 

     

Förändring i rörelsekapital     

Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar 1 496 378 -148 -61 

Ökning/minskning av övriga kortfristiga skulder 371 -380 2 456 -151 

Förändring i rörelsekapital 1 867 -2 2 308 -212 

     

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -1 938 -2 286 -8 332 -6 854 

     

Investeringsverksamhet     

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -307 -12 -333 -28 

Förvärv av immateriella tillgångar -3 612 -2 190 -6 887 -5 462 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 919 -2 202 -7 220 -5 490 

     

Finansieringsverksamhet     

Nyemission - - 46 322 - 

Emission av teckningsoptioner - 410 - 410 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 410 46 322 410 

     

Förändring av likvida medel -5 857 -4 078 30 770 -11 934 

Likvida medel vid periodens början 49 422 19 897 12 795 27 753 

Kursdifferens - - - - 

Likvida medel vid periodens slut 43 565 15 819 43 565 15 819 
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Moderföretagets resultaträkning i sammandrag  
 

(KSEK) Not 2012-07-01 2011-07-01 2012-01-01 2011-01-01 

    2012-09-30 2011-09-30 2012-09-30 2011-09-30 

      

Nettoomsättning  - - - - 

Övriga rörelseintäkter  201 2 520 3 

  201 2 520 3 

      

Rörelsens kostnader:      

Övriga externa kostnader  -2 231 -1 350 -6 196 -4 743 

Personalkostnader  -1 330 -1 048 -3 227 -2 195 

Avskrivningar på materiella och immateriella 
anläggningstillgångar  -27 -27 -79 -73 

Övriga rörelsekostnader  -91 -21 -131 -84 

  -3 679 -2 446 -9 633 -7 095 

      

Rörelseresultat  -3 478 -2 444 -9 113 -7 092 

      

Resultat från finansiella poster      

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  276 114 392 345 

Räntekostnader och liknande resultatposter  - - -1 -1 

  276 114 391 344 

      

Resultat efter finansiella poster  -3 202 -2 330 -8 722 -6 748 

      

Skatt på årets resultat 2 - - - - 

      

Periodens resultat  -3 202 -2 330 -8 722 -6 748 
 

 

Moderföretagets rapport över totalresultat i sammandrag  
 

(KSEK) Not 2012-07-01 2011-07-01 2012-01-01 2011-01-01 

    2012-09-30 2011-09-30 2012-09-30 2011-09-30 

      

Periodens resultat  -3 202 -2 330 -8 722 -6 748 

Övrigt totalresultat  - - - - 

Summa totalresultat  -3 202 -2 330 -8 722 -6 748 
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Moderföretagets balansräkning i sammandrag  
 

(KSEK) Not 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31 

     
TILLGÅNGAR     
     
Anläggningstillgångar     
     
Immateriella anläggningstillgångar 1    

Aktiverade utgifter för produktutveckling  25 346 17 094 17 840 

Patent  2 350 2 546 2 631 

Programvara  267 347 327 

  27 963 19 987 20 798 
     
Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier  736 30 148 

  736 30 148 
     
Finansiella tillgångar     

Andelar i koncernföretag 3 6 - 6 

  6 - 6 
     
Summa anläggningstillgångar  28 705 20 017 20 952 
     
Omsättningstillgångar     
     
Kortfristiga fordringar     

Fordringar hos koncernföretag  1 307 - 100 

Övriga fordringar  495 311 396 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  191 116 102 

  1 993 427 598 
     
Kassa och bank  43 564 15 819 12 795 
     
Summa omsättningstillgångar  45 557 16 246 13 393 
     
SUMMA TILLGÅNGAR  74 262 36 263 34 345 

     

(KSEK) Not 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31 

     
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
     
Eget kapital     

Bundet eget kapital      

Aktiekapital  958 747 747 

Reservfond  1 856 1 856 1 856 

  2 814 2 603 2 603 
     
Fritt eget kapital     

Överkursfond  46 111 - - 

Balanserat resultat  30 122 39 257 39 258 

Periodens resultat  -8 722 -6 748 -9 136 

  67 511 32 509 30 122 
     
Summa eget kapital  70 325 35 112 32 725 
     
Långfristiga skulder     

Uppskjuten skatteskuld  - - - 

  - - - 
     
Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder  1 274 534 818 

Skulder till koncernföretag  6 - 6 

Övriga skulder  158 75 99 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2 499 542 697 

  3 937 1 151 1 620 
     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  74 262 36 263 34 345 
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Not 1 – Immateriella tillgångar  
 

(KSEK) 
Aktiverade utgifter 

för produktutveckling Patent* Programvara Totalt 

Ingående anskaffningsvärden 2012-01-01 17 840 4 083 400 22 323 

Periodens aktiverade utgifter/förvärv 7 799 346 - 8 145 

Erhållit bidrag -293 - - -293 

Utgående ack. Anskaffningsvärden 2012-09-30 25 346 4 429 400 30 175 

      

Ingående avskrivningar 2012-01-01 - -1 452 -73 -1 525 

Periodens avskrivningar - -627 -60 -687 

Utgående ack. avskrivningar per 2012-09-30 - -2 079 -133 -2 212 

          

Redovisat värde 2012-09-30 25 346 2 350 267 27 963 

     

(KSEK) 
Aktiverade utgifter 

för produktutveckling Patent* Programvara Totalt 

Ingående anskaffningsvärden 2011-01-01 11 583 3 421 - 15 004 

Periodens aktiverade utgifter/förvärv 6 257 662 400 7 319 

Utgående ack. Anskaffningsvärden 2011-12-31 17 840 4 083 400 22 323 

      

Ingående avskrivningar 2011-01-01 - -751 - -751 

Periodens avskrivningar - -701 -73 -774 

Utgående ack. avskrivningar per 2011-12-31 - -1 452 -73 -1 525 

          

Redovisat värde 2011-12-31 17 840 2 631 327 20 798 
*Avskrivningar på patent redovisas som en del av anskaffningsvärdet för Aktiverade utgifter för produktutveckling eftersom patenten används i 
utvecklingsarbetet. 

 
Av totalt aktiverade utgifter för produktutveckling avser 70% NeuroSTAT, 27% CicloMulsion, 2% NVP014 och 
1% Övriga projekt vilka beskrivs på sidan 4. 
 
Not 2 - Skatter  
Koncernens samlade underskottsavdrag uppgår per den 30 september 2012 till 44.444 KSEK (25.525 KSEK 
31 december 2011). Moderföretagets samlade underskottsavdrag uppgår per den 30 september 2012 till 
42.411 KSEK (25.525 KSEK 31 december 2011). Då företaget genererar förluster kan företagsledningen inte 
bedöma när de skattemässiga underskottsavdragen kan komma att utnyttjas. Uppskjuten skattefordran 
hänförlig till underskottsavdrag har därför redovisats i den omfattning den kan kvittas mot uppskjutna 
skatteskulder. Underskottsavdragen kan utnyttjas utan tidsbegränsning. Uppskjuten skattefordran har 
redovisats i koncernen till ett belopp uppgående till 110 KSEK per den 30 september 2012 (110 KSEK 31 
december 2011), och i moderföretaget till 110 KSEK (110 KSEK 31 december 2011). 

 
Not 3 – Aktier och andelar i koncernföretag 
Aktierna avser innehavet av 70% i det Hongkong-registrerade dotterbolaget Neurovive Pharmaceutical Asia 
Ltd som bildades i december 2011. 
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Delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och 
resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i 
koncernen står inför. 
 
Lund 15 oktober 2012 
 
 
 
 
 
Greg Batcheller   Arne Ferstad   
Styrelsens ordförande   Styrelseledamot   
 
 
 
 
 
Helena Levander   Jan Nilsson 
Styrelseledamot   Styrelseledamot 
 
 
 
 
Mikael Brönnegård 
Verkställande direktör 
 
 
För ytterligare information kontakta:  
 
Mikael Brönnegård, VD 
 
Telefon: 046-275 62 20 (växel) 070-299 62 64 (mobil) 
E-post: mikael.bronnegard@neurovive.se 
Hemsida: www.neurovive.se 
Adress: Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
MITOKONDRIELL MEDICIN 
 
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) 
Organisationsnummer: 556595-6538 
 

 

16 
 

GRANSKNINGSRAPPPORT  

 
Till styrelsen i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), org nr 556595-6538  
 
Inledning  
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) per 30 
september 2012. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och 
presentera denna bokslutskommuniké i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att 
uttala en slutsats om denna bokslutskommuniké grundad på vår översiktliga granskning.  
 
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning  
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 
Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig 
granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor 
och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. 
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den 
inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing, 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 bokslutskommunikén inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 
och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.  
 
Helsingborg den 15 oktober 2012  
Mazars SET Revisionsbyrå AB 
 
 
 
Bengt Ekenberg 
Auktoriserad revisor 
 


