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Sammanfattning av delårsrapport 
 
Första kvartalet (2012-01-01 – 2012-03-31) 

• Intäkterna uppgick till  0 (0) KSEK. 
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till  -2 815 (-1 387) KSEK. 
• Resultatet per aktie* uppgick till -0,18 (-0,09) SEK. 
• Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -0,18 (-0,09) SEK. 

 
* Periodens resultat dividerat med antal aktier före utspädning vid periodens utgång . 
**Periodens resultat dividerat med antal aktier efter utspädning vid periodens utgång. 
 

Väsentliga händelser under 2012 
• NeuroVives intravenösa läkemedelsberedning av cyklosporin-A, ges i en extern fas III-studie som 

totalt skall inkludera 1 000 patienter som genomgår perkutan koronar intervention (PCI) efter 
hjärtinfarkt. Den första patienten behandlades i april 2011 och i januari 2012 hade över 200 patienter 
inkluderats. Den franska hjärtstudien (CIRCUS-studien) utförs av Hospices Civils de Lyon, och 
NeuroVive förser de kliniska prövarna med den cremofor- och etanolfria läkemedelskandidaten 
CicloMulsion® och placebo.   

 
• NeuroVive rekryterade Helena Lindén Petersson i januari 2012, tidigare anställd på AstraZeneca R&D 

i Lund, för att förstärka teamet för kliniska prövningar och produktregistrering. Helena Lindén 
Petersson är i grunden legitimerad apotekare med mångårig erfarenhet, också i ledande ställning, av 
arbete omfattande multinationella kliniska prövningar, produktbeskrivningar, produktregistrering och 
licensunderhåll, myndighetskorrespondens, samt arbete med läkemedelssäkerhet 
(pharmacovigilance) såväl på det nationella som på det internationella planet.  

 
Förstärkningen påkallades av NeuroVives kliniska prövningsprogram för den intravenösa 
läkemedelsberedningen av cyklosporin-A som för närvarande omfattar traumatisk hjärnskada (fas 
II/III-studie planeras för start under 2012) och en pågående hjärtstudie (fas III) i Frankrike. Utöver 
detta väntas klinisk utveckling ta vid för läkemedelskandidater genererade i samarbetet med både to-
BBB (stroke), Selcia (mitokondriell medicin) och genom ytterligare pågående akademiska och 
kommersiella kontakter. Det kliniska prövningsprogrammet kräver härutöver även arbete med 
studieprotokoll och dokumentation för klinisk läkemedelsprövning omfattande interaktion med 
läkemedelsmyndigheter runt om i världen, framförallt i EU och USA. 
 

• Maas Biolab, LLC, den största aktieägaren i NeuroVive, genomförde under första kvartalet 2012 ett 
aktieinbyte riktat till svenska och amerikanska delägare i Maas Biolab, LLC. Härigenom ökade det 
individuella ägandet i NeuroVive. Genom inbytet minskade Maas Biolab, LLC sitt ägande med 867 
360 aktier, från 34,14 % till 28,33 % i NeuroVive. 
           

• I slutet av februari 2012 kommunicerade NeuroVive att bolaget och to-BBB tar den första 
läkemedelskandidaten för stroke till nästa prekliniska utvecklingsfas. NeuroVives kompetens inom 
cyklosporinkemi har framgångsrikt kombinerats med to-BBB:s teknologi för transport av läkemedel 
över en intakt blod-hjärnbarriär, vilket har resulterat i utveckling av en stabil formulering med 
cyklosporin-A. Formuleringen ska nu utvärderas i samarbete med Cerebricon Ltd och Neurotar Ltd, 
vilka är två finska bolag med specialisering på preklinisk utvärdering av nya läkemedelskandidater i 
olika modellsystem för stroke. I dessa utvärderingar ska även effekterna på mitokondrierna i hjärnan 
studeras. Efter utvärdering i strokemodellerna ska formuleringen optimeras och slutliga prekliniska 
toxikologiska tester utföras innan läkemedelskandidaten kan gå in i klinisk prövning. 
Utvecklingsarbetet med den aktuella läkemedelskandidaten finansieras i detta skede med medel från 
EU:s utvecklingsprogram Eureka Eurostars. 
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• VD Mikael Brönnegård deltog i mars 2012 vid en konferens om traumatiska hjärnskador i Washington 
DC, där NeuroVives planerade utveckling avseende NeuroSTAT® presenterades. Brönnegård 
träffade också representanter för USA-kongressens arbetsgrupp för traumatiska hjärnskador samt 
deltog i ett möte vid ett barnsjukhus i Philadelphia. 
 
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
• NeuroVive kommunicerade i april 2012 att bolaget har tecknat ett avtal med Fresenius Kabi i Graz, 

Österrike, som möjliggör expansion av produktionen av bolagets lipidbaserade läkemedelskandidater 
för behandling av akuta traumatiska hjärnskador och reperfusionsskador vid hjärtinfarkt. Avtalet 
innebär att NeuroVive, för fullskalig produktion av CicloMulsion®/NeuroSTAT®, har säkrat tillgången 
till en ny produktionsenhet som Fresenius Kabi bygger i anslutning till sin produktionsanläggning i 
Graz. Fresenius Kabi producerar i dagsläget NeuroVives läkemedelskandidater för kliniska prövningar 
i sin forskningsenhet i Graz. De finansiella villkoren för avtalet kommuniceras inte publikt. Avtalet med 
Fresenius Kabi utgör ytterligare ett steg på vägen mot framtida kommersialisering av 
CicloMulsion®/NeuroSTAT®. 
 

• Under den första veckan i maj 2012 flyttade NeuroVive sitt huvudkontor till det nyinrättade Medicon 
Village (www.mediconvillage.se), Astra Zenecas tidigare lokaler i Lund. Härmed får NeuroVive tillgång 
till ändamålsenliga kontorsutrymmen, möteslokaler och konferensrum. Dessutom får NeuroVive 
tillgång till laboratorielokaler samt olika viktiga servicefunktioner såsom logistik för konferenser och 
affärsmöten. NeuroVives nya adress är: 
 
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) 
Medicon Village 
Scheelevägen 2 
223 81 Lund 
 

• Under april/maj 2012 genomförde NeuroVive en företrädesemission som kommer att tillföra bolaget 
cirka 54,9 MSEK. 4 220 189 aktier nyemitteras. Genom nyemissionen har NeuroVive möjlighet att gå 
vidare med bolagets intensiva forsknings- och utvecklingsarbete. Med anledning av att ett fåtal 
tecknare inte har betalt i tid kommer nyemissionen att delregistreras (4 170 637 aktier). När betalning 
har kommit NeuroVive tillhanda kommer nyemissionen att kunna slutregistreras. Efter 
delregistreringen hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i NeuroVive att uppgå till  
19 113 494 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 955 674,70 SEK. Slutregistrering medför 
ytterligare ökning av antal aktier och aktiekapital.   
 

• Avseende den externa franska CIRCUS-studien rapporterade NeuroVive den 28 maj 2012 att 
säkerhetskommittén för hjärtstudien, efter genomgång av de 300 först inkluderade patienterna, har 
beslutat att patientrekrytering kan fortsätta enligt studieprotokoll. Det föreligger inte några allvarliga 
säkerhetsrisker för vare sig den behandlade (CicloMulsion) eller den obehandlade (placebo) 
patientgruppen. Den kliniska studien fortsätter således som planerat.   
 
NeuroVive tillhandahåller aktivt läkemedel CicloMulsion och placebo till CIRCUS-studien, vilken ska 
utvärdera effekten av CicloMulsion (cyklosporin-A) på reperfusionsskada i hjärtmuskeln vid 
genomgången hjärtinfarkt. Studien som för närvarande har rekryterat 350 av cirka 1 000 patienter 
pågår vid 50 centra i Frankrike. De första patienterna som inkluderades i studien för cirka ett år sedan 
har nu även gjort planerade uppföljande kliniska undersökningar (first patient out).  
 
Under de kommande månaderna kommer nya kliniska prövningscentra att öppna i Belgien och 
Spanien, vilket breddar den geografiska spridningen av studien samt ökar inkluderingshastigheten av 
patienter. Läkemedelsverket och etikmyndigheter i Belgien har godkänt studien för start vid fem centra 
i Belgien.   
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VD Mikael Brönnegård kommenterar  
Under 2011 tog NeuroVive ett antal viktiga steg i utvecklingen av läkemedel för behandling av akuta 
neurologiska tillstånd och mot en marknad där det fortfarande inte finns några godkända läkemedel. Parallellt 
med dessa steg har det kliniska utvecklingsprogrammet inom traumatiska hjärnskador och stroke stärkts 
genom en breddning av forsknings- och utvecklingsverksamheten. En bred forskningsbas är en förutsättning 
för framgångsrika kliniska studier av nya läkemedel och därför är satsningen inom mitokondriell medicin extra 
viktig.  
 
NeuroVives pipeline av olika läkemedelskandidater och kemiska substanser minskar risken för den kliniska 
utvecklingen då flera substanser effektivt kan lyftas in i kliniska prövningsprogram under arbetets gång. Utöver 
det faktum att bolaget nu har en bred projektportfölj så har teknikplattformen även utökats till att omfatta nya 
mätmetoder för mitokondriell funktion. NeuroVives kemikompetens har bidragit till att förstå 
verkningsmekanismer för de nya läkemedel som tas fram. 
 
2011 var intensivt och likaså inledningen av 2012. I den externa franska hjärtstudien (CIRCUS-studien) som 
utförs av Hospices Civils de Lyon, som NeuroVive förser med den cremofor- och etanolfria 
läkemedelskandidaten CicloMulsion® och placebo, har nu 350 patienter inkluderats. Säkerhetskommittén har 
efter genomgång av de 300 först inkluderade patienterna beslutat att det inte föreligger några allvarliga 
säkerhetsrisker för vare sig den behandlade (CicloMulsion) eller den obehandlade (placebo) patientgruppen. 
Den kliniska studien fortsätter således som planerat utan några ändringar av det ursprungliga protokollet. 
Under de kommande månaderna kommer nya kliniska prövningscentra att öppna i Belgien och Spanien, vilket 
breddar den geografiska spridningen av studien samt ökar inkluderingshastigheten av patienter. 
Läkemedelsverket och etikmyndigheter i Belgien har godkänt studien för start vid fem centra i Belgien.         
 
I januari rekryterade vi Helena Lindén Petersson, tidigare anställd på AstraZeneca R&D i Lund. Vi inom 
NeuroVives ledningsgrupp är mycket glada att kunna rekrytera Helena som på heltid kommer att ansvara för 
arbetet med vårt kliniska prövningsprogram. Helena blir också ett värdefullt tillskott i teamet som arbetar med 
läkemedelssäkerhet och hennes erfarenheter av korrespondens med myndigheter och arbete med 
registreringsfrågor kommer att bidra väsentligt till att vi håller en fortsatt hög kvalitet i utvecklingen av våra 
läkemedelskandidater. 
 
När det gäller samarbetet med to-BBB gällande utvecklingen av en läkemedelskandidat för stroke lyckades vi 
under första kvartalet 2012 ta läkemedelskandidaten till nästa prekliniska utvecklingsfas. Den framtagna 
formuleringen ska testas i olika prekliniska modeller i syfte att utvärdera om tillräckliga koncentrationer av 
cyklosporin-A kan uppnås i hjärnan efter transport över en intakt blod-hjärnbarriär.   
 
Vi har haft ett långt och mycket givande samarbete med Fresenius Kabi i Graz, Österrike, för småskalig 
produktion av vår läkemedelskandidat CicloMulsion®/NeuroSTAT®. Hittills har produktionen tillgodosett 
behoven för vetenskapliga och kliniska studier. I april tecknade vi ett avtal med Fresenius Kabi, som möjliggör 
expansion av produktionen av våra lipidbaserade läkemedelskandidater för behandling av akuta traumatiska 
hjärnskador och reperfusionsskador vid hjärtinfarkt. Avtalet innebär att vi, för fullskalig produktion av 
CicloMulsion®/NeuroSTAT®, har säkrat tillgången till en ny produktionsenhet som Fresenius Kabi bygger i 
anslutning till sin produktionsanläggning i Graz.  
 
Utöver våra verksamhetsmässiga framsteg och som ett led i våra förberedelser för att ansöka om notering på 
Nasdaq OMX Small Cap, har vi gått över till och redovisar nu i enlighet med IFRS. Vi har härutöver genomfört 
en nyemission som tillför NeuroVive cirka 54,9 MSEK. Genom nyemissionen har vi nu möjlighet att gå vidare 
med vårt lovande forsknings- och utvecklingsarbete med målsättningen att bland annat slutföra och starta de 
kliniska prövningsprogrammen inom respektive hjärtcellskydd och nervcellsskydd. Jag vill passa på att tacka 
såväl befintliga som nya aktieägare för förtroendet och ser fram emot ett fortsatt spännande och intensivt 
2012. 
 
Mikael Brönnegård 
VD, NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) 
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NeuroVive 
 
Bolagsstruktur 
NeuroVive har ett dotterbolag etablerat i Hong Kong, NeuroVive Pharmaceutical Asia Limited med 
organisationsnummer 1688859, som ägs till 70 procent av NeuroVive. Resterande 30 procent i dotterbolaget 
ägs av Foundation Asia Pacific Limited. I dotterbolaget bedrivs utveckling, marknadsföring och distribution av 
NeuroVives projekt på den kinesiska marknaden.  
 
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. Bolaget har under det gånga 
året stärkt sin position inom ämnesområdet mitokondriell medicin. 
 
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.  
 
CicloMulsion®/NeuroSTAT® har genomgått en klinisk fas I-studie i friska individer. Resultaten visade att 
läkemedelskandidaten i samtliga primära och sekundära variabler är jämförbar (bioekvivalent) med 
referensläkemedlet Sandimmun®. Utöver detta uppvisade CicloMulsion®/NeuroSTAT® en signifikant bättre 
säkerhetsprofil med totalt mindre biverkningsfrekvens. Eftersom flera av NeuroVives projekt utgår från samma 
verkningsmekanism innebär detta att resultaten från studien, samt registreringsdokumentationen, öppnar upp 
för fas II- och III-studier för samtliga bolagets indikationer där CicloMulsion®/NeuroSTAT® är planerat att 
användas – utan att ytterligare fas I-studier behöver genomföras. 
 
Projektöversikt 
 
Läkemedelskandidater Indikation / ändamål Status 
CicloMulsion® Reperfusionsskada Pågående klinisk extern fas III-studie 
NeuroSTAT® Traumatisk hjärnskada Klinisk fas I-studie genomförd 
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 Iinhibiting Molecules (ej cyklosporinbaserade substanser). 
 
CicloMulsion® 
NeuroVives tidigare genomförda fas I-studie öppnade en möjlighet för deltagande i externa kliniska studier i 
Europa. NeuroVive deltar nu i en extern fransk Fas III-studie (”CIRCUS”-studien). Bolaget förser studiecentra i 
Frankrike med CicloMulsion®, placebo och logistikstöd för läkemedelsdistribution. Studien, som är en 
multicenterstudie, omfattar cirka 1 000 patienter. Under 2012 planeras en expansion av studien med nya 
centra i Belgien och Spanien. 
 
NeuroSTAT® 
Med en tidigare genomförd fas I-studie som grund planerar NeuroVive en klinisk multicenterstudie (initial fas 
IIa följd av en kombinerad fas IIb-/III-studie) avseende patienter med akut traumatisk hjärnskada i ett antal 
europeiska länder för att bekräfta tidigare prekliniska resultat samt pröva dosering och säkerhet. NeuroVive 
har tecknat avtal med European Brain Injury Consortium (EBIC) avseende genomförandet av studien. EBIC 
representerar den högsta medicinska kompetensen i Europa inom akuta hjärnskador. 
 
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 
marknadsgodkännande och under tid då patenten inte längre gäller. Särläkemedelsstatus ger exklusivitet i sju 
(7) år i USA och i tio (10) år inom EU, räknat från att NeuroVive erhåller marknadstillstånd. Designeringen 
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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. 
 
NVP014 
NVP014 består av cyklosporin omgivet av ett hölje av lipider och proteiner som tillsammans bildar en så kallad 
”micell”, vilket är en fettdroppe med särskilda ytegenskaper som gör att den lättare kan passera blod-
hjärnbarriären och leverera cyklosporin till hjärnvävnaden för önskat nervcellsskydd. NeuroVive och to-BBB 
Technologies BV erhöll Eureka Eurostars bidrag om totalt 1 miljon EUR avseende det gemensamma 
prekliniska utvecklingsprogrammet. En formulering ska nu utvärderas i samarbete med Cerebricon Ltd och 
Neurotar Ltd, vilka är två finska bolag med specialisering på preklinisk utvärdering av nya 
läkemedelskandidater i olika modellsystem för stroke. Projektet befinner sig i preklinisk fas.  
 
NVP015 
Detta är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som NeuroVive driver i samarbete med Selcia Limited. 
Målsättningen är att generera läkemedel både för en rad relativt ovanliga sjukdomar hos barn med 
särläkemedelsstatus och för stora patientgrupper där kroppen har nytta av extra energiproduktion, till exempel 
vid utdragen kirurgi, intensivvård med mera. Förutom att utveckla substanserna som traditionella läkemedel 
kan det finnas möjlighet att ta fram produkter definierade som kosttillskott och specifika nutritionsprodukter vid 
sjukdom. Projektet befinner sig i preklinisk fas. 
 
NVP016/17 samt NVP 018/19 
NeuroVive utvecklar tillsammans med Selcia Limited specifika varianter av cyklosporin samt andra 
molekylstrukturer, vilka är potenta hämmare av cyklofilin-D och som potentiellt kan ta sig igenom blod-
hjärnbarriären och in i hjärnan. Projekten befinner sig i preklinisk fas.  
 
Affärsmodell 
Målsättningen med NeuroVives affärsmodell är att skapa förutsättningar för optimal värdestegring genom 
bland annat inlicensieringar av nya produkter och teknologier. 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 utvärderar, som alternativ, 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.  
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Kommande finansiella rapporter 
• Halvårsrapport  2012-08-21 
• Delårsrapport kvartal 3 2012-11-20 
• Bokslutskommuniké för 2012 2013-02-19 

 

Intäkter och resultat 
Intäkter 
Bolaget har ännu inte börjat genera några intäkter. 
 
Resultat 
För delårsperioden uppgick rörelseresultatet till -2 856 (-1 486) KSEK, vilket är en ökad förlust med 92 procent 
jämfört med föregående år. Det negativa rörelseresultatet har påverkats av ökade externa kostnader, -2 057  
(-811) KSEK. Ökningen är framförallt kopplad till etableringen av dotterbolaget i Kina samt intensifierade 
externa aktiviteter. Personalkostnaderna, -762 (-617) KSEK, för kvartalet har också ökat då nyrekrytering 
skett.  
 
Resultat före skatt uppgick till -2 815 (-1 387) KSEK.  
 
Periodens resultat uppgick till -2 815 (-1 387) KSEK. 
 
 

Finansiell ställning 
Soliditeten var 90% (95%) procent den 31 mars 2012 och det egna kapitalet  29 772 (32 585) KSEK jämfört 
med årsskiftet. Likvida medel uppgick till 9 961 (12 795) KSEK per 31 mars 2012 och innebär en minskning 
med 2 834 KSEK jämfört med årsskiftet. Totala tillgångar uppgick den 31 mars 2012 till 33 063 (34 242) KSEK 
jämfört med årsskiftet.  
 

Kassaflöde och investeringar 
Koncernens kassaflöde var -2 834 (-3 952) KSEK för första kvartalet. Kassaflödet förbättrades dock genom 
ökade kortfristiga skulder på 1 634 (-235) KSEK. 
 
Under perioden påverkades kassaflödet med -1 419 (-2 007) KSEK av investeringar i immateriella tillgångar. 
 
 

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 inköp av konsulttjänster från ledande befattningshavare, har det inte förekommit inköp eller försäljning 
mellan koncernen och närstående. 
 
	   2012-‐01-‐01	   2011-‐01-‐01	  
	  	   2012-‐03-‐31	   2011-‐03-‐31	  
Stanbridge	  bvba	  (ägs	  av	  Gregory	  Batcheller,	  styrelseordförande,	  COO)	   197	   121	  
Jan	  Nilsson	  Konsult	  AB	  (ägs	  av	  Jan	  Nilsson,	  styrelseledamot)	   25	   60	  
Ankor	  Consultant	  BV	  (ägs	  av	  Arne	  Ferstad,	  styrelseledamot)	   42	   29	  
Verum	  Consulting	  AB	  (ägs	  av	  Christian	  Svensson,	  CFO)	   -‐	   -‐	  
	   	   	  
Summa	  transaktioner	  närstående	   264	   210	  
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Segmentinformation 
Den finansiella information som rapporteras till högst 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 mars till 3 (2), av vilka 1 (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 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. Då inga väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat under 
innevarande period, hänvisas till en detaljerad redovisning av dessa i förvaltningsberättelsen i 
årsredovisningen 2011 samt i bolagets Fullständiga Finansiella Rapporter enligt IFRS för 2011. 

 

Aktien 
Aktien i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) listades den 3 oktober 2008 på AktieTorget, som är ett 
värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF 
(Multilateral Trading Facility). Den 31 mars 2012 uppgick antalet aktier i bolaget till  
14 942 857. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat samt 
berättigar till en röst på bolagsstämma. 
 
I april/maj 2012 genomförde NeuroVive en företrädesemission. När denna har registrerats hos Bolagsverket 
kommer antalet aktier i bolaget att öka till 19 163 046 aktier.  
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Incitamentsprogram/teckningsoptioner 
Vid årsstämman den 10 juni 2011 beslutades om ett aktierelaterat incitamentsprogram för ledande 
befattningshavare och/eller övriga anställda i form av en emission av högst 164 000 teckningsoptioner. 
Följande personer valde att teckna teckningsoptioner hänförliga till incitamentsprogrammet.   
 
Namn Antal teckningsoptioner (st.) 
Mikael Brönnegård 40 000 
Gregory Batcheller 40 000 
Eskil Elmér 40 000 
Andreas Inghammar 16 000 
Christian Svensson 16 000 
Fredrik Sjövall 4 000 
Eleonor Åsander Frostner 4 000 
Magnus Hansson 4 000 
Summa 164 000 
 
Teckningsoptionsinnehavare äger rätt att, under perioden den 10 april 2014 till den 10 juni 2014, för varje 
teckningsoption teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 96,00 SEK per aktie. I det fall samtliga 
teckningsoptioner nyttjas kommer bolagets aktiekapital att öka med 8 200 SEK.   
Med anledning av den företrädesemission som NeuroVive genomförde i april/maj 2012 kommer 
teckningsoptionerna att omräknas i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna.   

 
Granskning av revisor 
Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. 
 
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 18 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. NeuroVive har valt att även presentera övergångseffekterna i not 5 i denna 
delårsrapport.  
 
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-‐01-‐01	   2011-‐01-‐01	  
	   	   2012-‐03-‐31	   2011-‐03-‐31	  
	   	   	   	  
Intäkter	   	   -‐	   -‐	  
Övriga	  rörelseintäkter	   	   9	   1	  
	   	   	   	  
Övriga	  externa	  kostnader	   	   -‐2	  057	   -‐811	  
Personalkostnader	   	   -‐762	   -‐617	  
Avskrivningar	  och	  nedskrivningar	  av	  
materiella	  och	  immateriella	  
anläggningstillgångar	   	   -‐26	   -‐19	  
Övriga	  rörelsekostnader	   	   -‐20	   -‐40	  
	   	   -‐2	  865	   -‐1	  487	  
	   	   	   	  
Rörelseresultat	   	   -‐2	  856	   -‐1	  486	  
	   	   	   	  
Finansiella	  poster	   	   	   	  
Finansiella	  intäkter	   	   41	   99	  
Finansiella	  kostnader	   	   -‐	   -‐	  
	   	   41	   99	  
	   	   	   	  
Resultat	  före	  skatt	   	   -‐2	  815	   -‐1	  387	  
	   	   	   	  
Inkomstskatt	   3	   -‐	   -‐	  
	   	   	   	  
Periodens	  resultat	   	   -‐2	  815	   -‐1	  387	  
	   	   	   	  
Övrigt	  totalresultat	   	   	   	  
Omräkningsdifferenser	  vid	  omräkning	  av	  
utländska	  dotterföretag	   	   2	   -‐	  
	   	   	   	  
Summa	  totalresultat	  för	  perioden	   	   -‐2	  813	   1	  387	  
	   	   	   	  
Periodens	  resultat	  hänförligt	  till:	   	   	   	  
Moderföretagets	  aktieägare	   	   -‐2	  619	   1	  387	  
Innehav	  utan	  bestämmande	  inflytande	   	   -‐196	   -‐	  
	   	   -‐2	  815	   1	  387	  
	   	   	   	  
Summa	  totalresultat	  för	  perioden	  
hänförligt	  till:	   	   	   	  
Moderföretagets	  aktieägare	   	   -‐2	  617	   -‐1	  387	  
Innehav	  utan	  bestämmande	  inflytande	   	   -‐196	   -‐	  
	   	   -‐2	  813	   -‐1	  387	  
	   	   	   	  
Resultat	  per	  aktie	  före	  och	  efter	  utspädning	  
(kr)	   	   -‐0,18	   -‐0,09	  
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Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag 
 

(KSEK)	   Not	   2012-‐03-‐31	   2011-‐12-‐31	  
	   	   	   	  
TILLGÅNGAR	   	   	   	  
	   	   	   	  
Anläggningstillgångar	   	   	   	  
Immateriella	  tillgångar	   1	   	   	  
Aktiverade	  utgifter	  för	  produktutveckling	   	   19	  224	   17	  840	  
Patent	   	   2	  679	   2	  631	  
Programvara	   	   307	   327	  
	   	   22	  210	   20	  798	  
	   	   	   	  
Materiella	  anläggningstillgångar	   2	   	   	  
Inventarier	   	   157	   148	  
	   	   157	   148	  
	   	   	   	  
Summa	  Anläggningstillgångar	   	   22	  367	   20	  946	  
	   	   	   	  
Omsättningstillgångar	   	   	   	  
Övriga	  fordringar	   	   600	   399	  
Förutbetalda	  kostnader	  och	  upplupna	  intäkter	   	   135	   102	  
Likvida	  medel	   	   9	  961	   12	  795	  
	   	   10	  696	   13	  296	  
	   	   	   	  
SUMMA	  TILLGÅNGAR	   	   33	  063	   34	  242	  
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Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag forts 
 
(KSEK)	   Not	   2012-‐03-‐31	   2011-‐12-‐31	  
	   	   	   	  
EGET	  KAPITAL	  OCH	  SKULDER	   	   	   	  
	   	   	   	  
Eget	  kapital	  hänförligt	  till	  moderföretagets	  
aktieägare	   	   	   	  
Aktiekapital	   	   747	   747	  
Övrigt	  tillskjutet	  kapital	   	   51	  938	   51	  938	  
Omräkningsreserv	   	   2	   -‐	  
Balanserat	  resultat	  inklusive	  årets	  resultat	   	   -‐22	  679	   -‐20	  060	  
Summa	  eget	  kapital	  hänförligt	  till	  
moderföretagets	  aktieägare	   	   30	  008	   32	  625	  
	   	   	   	  
Innehav	  utan	  bestämmande	  inflytande	   	   -‐236	   -‐40	  
	   	   	   	  
Summa	  eget	  kapital	   	   29	  772	   32	  585	  
	   	   	   	  
Långfristiga	  skulder	   	   	   	  
Uppskjuten	  skatteskuld	   	   -‐	   -‐	  
	   	   -‐	   -‐	  
	   	   	   	  
Kortfristiga	  skulder	   	   	   	  
Leverantörsskulder	   	   1	  519	   818	  
Övriga	  skulder	   	   306	   142	  
Upplupna	  kostnader	  och	  förutbetalda	  intäkter	   	   1	  466	   697	  
	   	   3	  291	   1	  657	  
	   	   	   	  
Summa	  skulder	   	   3	  291	   1	  657	  
	   	   	   	  
SUMMA	  EGET	  KAPITAL	  OCH	  SKULDER	   	   33	  063	   34	  242	  
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital i 
sammandrag  
 
(KSEK)	   Eget	  kapital	  hänförligt	  till	  moderföretagets	  aktieägare	   	   	  

	  
Aktie-‐	  
kapital	  

Övrigt	  
tillskjutet	  

kapital	  
Omräknings-‐

reserv	  

Balanserat	  
resultat	  
inklusive	  

årets	  
resultat	  

Summa	  
eget	  

kapital	  
hänförligt	  
till	  moder-‐
företagets	  
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	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐2	  619	   -‐2	  619	   -‐196	   -‐2	  815	  
Övrigt	  totalresultat	   	   	   	   	   	   	   	  
	  	  Omräkningsdifferenser	   -‐	   -‐	   2	   -‐	   2	   -‐	   2	  
Summa	  övrigt	  totalresultat,	  
netto	  efter	  skatt	   -‐	   -‐	   2	   -‐	   2	   -‐	   2	  
Summa	  totalresultat	  för	  
perioden	   -‐	   -‐	   2	   -‐2	  619	   -‐2	  617	   -‐196	   -‐2	  813	  
Transaktioner	  med	  aktieägare	   	   	   	   	   	   	   	  
Nyemission	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Summa	  transaktioner	  med	  
aktieägare	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Utgående	  balans	  per	  31	  mars	  
2012	   747	   51	  938	   2	   -‐22	  679	   30	  008	   -‐236	   29	  772	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Ingående	  balans	  per	  1	  januari	  
2011	   747	   51	  528	   -‐	   -‐10	  826	   41	  449	   -‐	   41	  449	  
Totalresultat	   	   	   	   	   	   	   	  
Periodens	  resultat	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐1	  387	   -‐1	  387	   -‐	   -‐1	  387	  
Övrigt	  totalresultat	   	   	   	   	   	   	   	  
	  	  Omräkningsdifferenser	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Summa	  övrigt	  totalresultat,	  
netto	  efter	  skatt	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Summa	  totalresultat	  för	  
perioden	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐1	  387	   -‐1	  387	   -‐	   -‐1	  387	  
Transaktioner	  med	  aktieägare	   	   	   	   	   	   	   	  

Nyemission	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Summa	  transaktioner	  med	  
aktieägare	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Utgående	  balans	  per	  31	  mars	  
2011	   747	   51	  528	   -‐	   -‐12	  213	   40	  062	   -‐	   40	  062	  
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(KSEK)	   Eget	  kapital	  hänförligt	  till	  moderföretagets	  aktieägare	   	   	  

	  
Aktie-‐	  
kapital	  

Övrigt	  
tillskjutet	  

kapital	  
Omräknings-‐

reserv	  

Balanserat	  
resultat	  
inklusive	  

årets	  
resultat	  

Summa	  
eget	  

kapital	  
hänförligt	  
till	  moder-‐
företagets	  
aktieägare	  

Innehav	  utan	  
bestämmande	  

inflytande	  

Summa	  
eget	  

kapital	  
Ingående	  balans	  per	  1	  april	  
2011	   747	   51	  528	   -‐	   -‐12	  213	   40	  062	   -‐	   40	  062	  
Totalresultat	   	   	   	   	   	   	   	  
Periodens	  resultat	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐7	  850	   -‐7	  850	   -‐43	   -‐7	  893	  
Övrigt	  totalresultat	   	   	   	   	   	   	   	  
	  	  Omräkningsdifferenser	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Summa	  övrigt	  totalresultat,	  
netto	  efter	  skatt	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Summa	  totalresultat	  för	  
perioden	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐7	  850	   -‐7	  850	   -‐43	   -‐7	  893	  
Transaktioner	  med	  aktieägare	   	   	   	   	   	   	   	  
Nybildat	  dotterföretag	   -‐	   -‐	   -‐	   3	   3	   3	   6	  

Emission	  av	  teckningsoptioner	   -‐	   410	   -‐	   -‐	   410	   -‐	   410	  
Summa	  transaktioner	  med	  
aktieägare	   -‐	   410	   -‐	   3	   413	   3	   416	  
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-‐01-‐01	   2011-‐01-‐01	  
	   2012-‐03-‐31	   2011-‐03-‐31	  
Kassaflöde	  från	  den	  löpande	  verksamheten	   	   	  
Rörelseresultat	   -‐2	  856	   -‐1	  486	  
	   	   	  
Justeringar	  för	  poster	  som	  ingår	  i	  
kassaflödet:	   	   	  
Avskrivningar	   26	   19	  
	   	   	  
Erhållen	  ränta	   41	   99	  
Erlagd	  ränta	   -‐	   -‐	  
	   	   	  
Kassaflöde	  från	  den	  löpande	  verksamheten	   	   	  
före	  förändring	  i	  rörelsekapital	   -‐2	  789	   -‐1	  368	  
	   	   	  
Förändring	  i	  rörelsekapital	   	   	  
Ökning/minskning	  av	  övriga	  kortfristiga	  
fordringar	   -‐234	   -‐331	  
Ökning/minskning	  av	  övriga	  kortfristiga	  
skulder	   1	  634	   -‐235	  
	   1	  400	   -‐566	  
	   	   	  
Kassaflöde	  från	  den	  löpande	  verksamheten	   -‐1	  389	   -‐1	  934	  
	   	   	  
Investeringsverksamhet	   	   	  
Förvärv	  av	  materiella	  anläggningstillgångar	   -‐26	   -‐11	  
Förvärv	  av	  immateriella	  tillgångar	   -‐1	  419	   -‐2	  007	  
Kassaflöde	  från	  investeringsverksamheten	   -‐1	  445	   -‐2	  018	  
	   	   	  
Finansieringsverksamhet	   	   	  
Nyemission	   -‐	   -‐	  
Emission	  av	  teckningsoptioner	   -‐	   -‐	  
Kassaflöde	  från	  finansieringsverksamheten	   -‐	   -‐	  
	   	   	  
Förändring	  av	  likvida	  medel	   -‐2	  834	   -‐3	  952	  
Likvida	  medel	  vid	  periodens	  början	   12	  795	   27	  753	  
Kursdifferens	   -‐	   -‐	  
Likvida	  medel	  vid	  periodens	  slut	   9	  961	   23	  801	  
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Moderföretagets resultaträkning i sammandrag  
 

(KSEK)	   Not	   2012-‐01-‐01	   2011-‐01-‐01	  
	   	   2012-‐03-‐31	   2011-‐03-‐31	  
	   	   	   	  
Nettoomsättning	   	   -‐	   -‐	  
Övriga	  rörelseintäkter	   	   9	   1	  
	   	   9	   1	  
	   	   	   	  
Rörelsens	  kostnader	   	   	   	  
Övriga	  externa	  kostnader	   	   -‐1	  403	   -‐811	  
Personalkostnader	   	   -‐762	   -‐617	  
Avskrivningar	  materiella	  och	  immateriella	  
anläggningstillgångar	   	   -‐26	   -‐19	  
Övriga	  rörelsekostnader	   	   -‐20	   -‐40	  
	   	   -‐2	  211	   -‐1	  487	  
	   	   	   	  
Rörelseresultat	   	   -‐2	  202	   -‐1	  486	  
	   	   	   	  
Resultat	  från	  finansiella	  poster	   	   	   	  
Övriga	  ränteintäkter	  och	  liknande	  
resultatposter	   	   41	   99	  
Räntekostnader	  och	  liknande	  resultatposter	   	   -‐1	   -‐	  
	   	   40	   99	  
	   	   	   	  
Resultat	  efter	  finansiella	  poster	   	   -‐2	  162	   -‐1	  387	  
	   	   	   	  
Skatt	  på	  periodens	  resultat	   3	   -‐	   -‐	  
	   	   	   	  
Periodens	  resultat	   	   -‐2	  162	   -‐1	  387	  

 
Moderföretagets rapport över totalresultat i sammandrag  
(KSEK)	   Not	   2012-‐01-‐01	   2011-‐01-‐01	  
	   	   2012-‐03-‐31	   2011-‐03-‐31	  
Periodens	  resultat	   	   -‐2	  162	   -‐1	  387	  
Övrigt	  totalresultat	   	   -‐	   -‐	  
Summa	  totalresultat	   	   -‐2	  162	   -‐1	  387	  



 
 
NERVCELLSSKYDDANDE LÄKEMEDEL 
 
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) 
Organisationsnummer: 556595-6538 
 
 

 

17 
 

Moderföretagets balansräkning i sammandrag  
 

(KSEK)	   Not	   2012-‐03-‐31	   2011-‐12-‐31	  
	   	   	   	  
TILLGÅNGAR	   	   	   	  
	   	   	   	  
Anläggningstillgångar	   	   	   	  
	   	   	   	  
Immateriella	  anläggningstillgångar	   1	   	   	  
Aktiverade	  utgifter	  för	  produktutveckling	   	   19	  224	   17	  840	  
Patent	   	   2	  679	   2	  631	  
Programvara	   	   307	   327	  
	   	   22	  210	   20	  798	  
	   	   	   	  
Materiella	  anläggningstillgångar	   2	   	   	  
Inventarier	   	   157	   148	  
	   	   157	   148	  
	   	   	   	  
Finansiella	  anläggningstillgångar	   	   	   	  
Andelar	  i	  koncernföretag	   4	   6	   6	  
	   	   6	   6	  
	   	   	   	  
Summa	  Anläggningstillgångar	   	   22	  373	   20	  952	  
	   	   	   	  
Omsättningstillgångar	   	   	   	  
	   	   	   	  
Kortfristiga	  fordringar	   	   	   	  
Fordringar	  på	  koncernföretag	   	   556	   100	  
Övriga	  fordringar	   	   596	   396	  
Förutbetalda	  kostnader	  och	  upplupna	  intäkter	   	   136	   102	  
	   	   1	  288	   598	  
	   	   	   	  
Kassa	  och	  bank	   	   9	  961	   12	  795	  
	   	   	   	  
Summa	  Omsättningstillgångar	   	   11	  249	   13	  393	  
	   	   	   	  
SUMMA	  TILLGÅNGAR	   	   33	  622	   34	  345	  
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag forts 
 

(KSEK)	   Not	   2012-‐03-‐31	   2011-‐12-‐31	  
	   	   	   	  
EGET	  KAPITAL	  OCH	  SKULDER	   	   	   	  
	   	   	   	  
Eget	  kapital	   	   	   	  
Bundet	  eget	  kapital	   	   	   	  
Aktiekapital	  	   	   747	   747	  
Reservfond	   	   1	  856	   1	  856	  
	   	   2	  603	   2	  603	  
	   	   	   	  
Fritt	  eget	  kapital	   	   	   	  
Överkursfond	   	   -‐	   -‐	  
Balanserat	  resultat	   	   30	  122	   39	  258	  
Periodens	  resultat	   	   -‐2	  162	   -‐9	  136	  
	   	   27	  960	   30	  122	  
	   	   	   	  
Summa	  eget	  kapital	   	   30	  563	   32	  725	  
	   	   	   	  
Långfristiga	  skulder	   	   	   	  
Uppskjuten	  skatteskuld	   	   -‐	   -‐	  
	   	   -‐	   -‐	  
	   	   	   	  
Kortfristiga	  skulder	   	   	   	  
Leverantörsskulder	   	   1	  519	   818	  
Skulder	  till	  koncernföretag	   	   6	   6	  
Övriga	  skulder	   	   68	   99	  
Upplupna	  kostnader	  och	  förutbetalda	  intäkter	   	   1	  466	   697	  
	   	   3	  059	   1	  620	  
	   	   	   	  
Summa	  skulder	   	   3	  059	   1	  620	  
	   	   	   	  
SUMMA	  EGET	  KAPITAL	  OCH	  SKULDER	   	   33	  622	   34	  345	  
	   	   	   	  
Ställda	  säkerheter	   	   Inga	   Inga	  
Ansvarsförbindelser	   	   Inga	   Inga	  
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Not 1 – Immateriella tillgångar  

	  	  

Aktiverade	  utgifter	  
för	  produkt-‐
utveckling	   Patent*	   Programvara	   Totalt	  

Ingående	  anskaffningsvärden	  2012-‐01-‐01	   17	  840	   4	  083	   400	   22	  323	  
Periodens	  aktiverade	  utgifter/förvärv	   1	  384	   257	   	   1	  641	  
Valutakursdifferenser	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Utgående	  ack.	  Anskaffningsvärden	  2012-‐03-‐31	   19	  224	   4	  340	   400	   23	  964	  
	  	   	   	   	   	  
Ingående	  avskrivningar	  2012-‐01-‐01	   -‐	   -‐1452	   -‐73	   -‐1525	  
Periodens	  avskrivningar	   -‐	   -‐209	   -‐20	   -‐229	  
Valutakursdifferenser	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Utgående	  ack.	  avskrivningar	  per	  2012-‐03-‐31	   -‐	   -‐1661	   -‐93	   -‐1754	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Redovisat	  värde	  2012-‐03-‐31	   19	  224	   2	  679	   307	   22	  210	  
	   	   	   	   	  

	  	  

Aktiverade	  utgifter	  
för	  produkt-‐
utveckling	   Patent*	   Programvara	   Totalt	  

Ingående	  anskaffningsvärden	  2011-‐01-‐01	   11	  583	   3	  421	   -‐	   15	  004	  
Periodens	  aktiverade	  utgifter/förvärv	   6	  257	   662	   400	   7	  319	  
Valutakursdifferenser	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
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	  
Valutakursdifferenser	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Utgående	  ack.	  avskrivningar	  per	  2011-‐12-‐31	   -‐	   -‐1452	   -‐73	   -‐1525	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
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.	  
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Not 2 – Materiella anläggningstillgångar 

	  	   Inventarier	  
Ingående	  anskaffningsvärden	  2012-‐01-‐01	   281	  
Periodens	  förvärv	   26	  
Erhållit	  bidrag	   -‐	  
Valutakursdifferenser	   -‐	  
Utgående	  ack.	  anskaffningsvärden	  2012-‐03-‐31	   307	  
	  	   	  
Ingående	  avskrivningar	  2012-‐01-‐01	   -‐133	  
Periodens	  avskrivningar	   -‐17	  
Valutakursdifferenser	   	  
Utgående	  ack.	  avskrivningar	  2012-‐03-‐31	   -‐150	  
	  	   	  	  
Redovisat	  värde	  2012-‐03-‐31	   157	  
	   	  
	   	  
	  	   Inventarier	  
Ingående	  anskaffningsvärden	  2011-‐01-‐01	   141	  
Periodens	  förvärv	   269	  
Erhållit	  bidrag	   -‐129	  
Valutakursdifferenser	   -‐	  
Utgående	  ack.	  anskaffningsvärden	  2011-‐12-‐31	   281	  
	  	   	  
Ingående	  avskrivningar	  2011-‐01-‐01	   -‐102	  
Periodens	  avskrivningar	   -‐31	  
Valutakursdifferenser	   -‐	  
Utgående	  ack.	  avskrivningar	  2011-‐12-‐31	   -‐133	  
	  	   	  	  
Redovisat	  värde	  2011-‐12-‐31	   148	  

 

Not 3 - Skatter  
Koncernens samlade underskottsavdrag uppgår per den 31 mars 2012 till 28 240 KSEK (25 525 KSEK 31 
december 2011). Moderföretagets samlade underskottsavdrag uppgår per den 31 mars 2012 till 27 587 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 311 KSEK per den 31 mars 2012 (513 KSEK 31 december 2011), och i 
moderföretaget till 311 KSEK (513 KSEK 31 december 2011). 

 
Not 4 – Aktier och andelar i koncernföretag 
Aktierna avser det 70% innehavet i det Hongkong-registrerade dotterbolaget Neurovive Pharmaceutical Asia 
Ltd som bildades i december 2011. 
 
Not 5 – Övergång till IFRS 
 
Koncernredovisningen för 2011 för NeuroVive koncernens fullständiga finansiella rapporter enligt IFRS för 
perioden 2011-01-01--2011-12-31, publicerade den 18 april 2012, har upprättats i enlighet med de av EU 
godkända International Financial Reporting Standards (IFRS). Dessa fullständiga finansiella rapporter var de 
första finansiella rapporter som NeuroVive upprättat enligt IFRS. Dessa fullständiga finansiella rapporter 
utgjorde inte NeuroVive Pharmaceutical AB:s legala årsredovisning och koncernredovisning för 2011. 
Företagets legala årsredovisning och koncernredovisning för 2011 har upprättats genom tillämpning av 
Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd. 
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Övergångsdatum till IFRS har fastställts till den 1 januari 2010. Övergången till IFRS redovisas i enlighet med 
IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas. Huvudregeln i IFRS 1 kräver att ett företag tillämpar samtliga IFRS 
standarder retroaktivt vid fastställandet av öppningsbalansen enligt IFRS. Vissa undantag från den retroaktiva 
tillämpningen är dock tillåtna. NeuroVive har valt att inte tillämpa några av undantagsreglerna. 
 
I följande tabeller presenteras och kvantifieras de av företagsledningen bedömt väsentliga effekterna vid 
övergången till IFRS. 
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Avstämning av tidigare redovisningsprinciper och IFRS 

 
KONCERNENS     Tidigare Justering av  
RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT    Referens redovisnings tidigare  
2010         principer principer IFRS 
        
Intäkter     -  - 
Övriga rörelseintäkter     108  108 
Aktiverade utvecklingskostnader    b 3 453 -3 453 - 
        
Övriga externa kostnader    a, b, c -6 184 3 558 -2 626 
Personalkostnader     -1 614  -1 614 
Avskrivningar och nedskrivningar av 
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar    a -68 45 -23 
Övriga rörelsekostnader     -17   -17 
Rörelseresultat     -4 322 150 -4 172 
Finansiella intäkter     154  154 
Finansiella kostnader     -605   -605 
Resultat före skatt     -4 773 150 -4 623 
Inkomstskatt    a, c - - - 
Årets resultat     -4 773 150 -4 623 
Omräkningsdifferenser vid omräkning av 
utländska dotterföretag     -   - 
Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt     - - - 
Summa totalresultat för året     -4 773 150 -4 623 
        
Årets resultat hänförligt till:        
Moderföretagets aktieägare       -4 623 
Innehav utan bestämmande inflytande       - 
        
Summa totalresultat för året hänförligt till:        
Moderföretagets aktieägare       -4 623 
Innehav utan bestämmande inflytande       - 
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KONCERNENS    Tidigare Justering av  
RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING   Referens redovisnings tidigare  
PER 2010-01-01       principer principer IFRS 
       
TILLGÅNGAR       
Immateriella tillgångar       

Aktiverade utgifter för produktutveckling   c, d 5 341 2 329 7 670 
Patent   c, d 2 339 -1 434 905 
Varumärke   a 139 -139 - 
Summa immateriella tillgångar    7 819 756 8 575 

Materiella anläggningstillgångar    24  24 
Kortfristiga fordringar    43  43 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   c 687 -639 48 
Likvida medel    2 716  2 716 
SUMMA TILLGÅNGAR    11 289 117 11 406 
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER       
 a, e 10 168 117 10 285 
Innehav utan bestämmande inflytande    -  - 
Summa eget kapital    10 168 117 10 285 
Uppskjuten skatteskuld   a, c, e - - - 
Kortfristiga skulder    1 121  1 121 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    11 289 117 11 406 
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KONCERNENS    Tidigare Justering av  
RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING   Referens redovisnings tidigare  
PER 2010-12-31       principer principer IFRS 
       
TILLGÅNGAR       
Immateriella tillgångar       

Aktiverade utgifter för produktutveckling   c, d 8 794 2 789 11 583 
Patent   c, d 4 564 -1 894 2 670 
Varumärke   a 116 -116 - 
Summa immateriella tillgångar    13 474 779 14 253 

Materiella anläggningstillgångar    39  39 
Kortfristiga fordringar    191  191 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   c 702 -512 190 
Likvida medel    27 753  27 753 
SUMMA TILLGÅNGAR    42 159 267 42 426 
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER       
Summa eget kapital hänförligt till 
moderföretagets aktieägare a, e 41 182 267 41 449 
Innehav utan bestämmande inflytande    -  - 
Summa eget kapital    41 182 267 41 449 
Uppskjuten skatteskuld   a, c, e - - - 
Kortfristiga skulder    977  977 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    42 159 267 42 426 
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KONCERNENS     Tidigare Justering av  
RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT    Referens redovisnings tidigare  
2011         principer principer IFRS 
        
Intäkter     -  - 
Övriga rörelseintäkter    f 38 402 440 
Aktiverade utvecklingskostnader    b 5 556 -5 556 - 
        
Övriga externa kostnader    a, b, c, f -12 542 5 406 -7 136 
Personalkostnader    f -2 678 -152 -2 830 
Avskrivningar och nedskrivningar av 
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar    a -153 49 -104 
Övriga rörelsekostnader     -91   -91 
Rörelseresultat     -9 870 149 -9 721 
Finansiella intäkter     442  442 
Finansiella kostnader     -1   -1 
Resultat före skatt     -9 429 149 -9 280 
Inkomstskatt    a, c - - - 
Minoritetens andel av resultatet    g 43 -43 - 
Årets resultat     -9 386 106 -9 280 
Omräkningsdifferenser vid omräkning av 
utländska dotterföretag     -   - 
Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt     - - - 
Summa totalresultat för året     -9 386 106 -9 280 
        
Årets resultat hänförligt till:        
Moderföretagets aktieägare       -9 237 
Innehav utan bestämmande inflytande       -43 
        
Summa totalresultat för året hänförligt till:        
Moderföretagets aktieägare       -9 237 
Innehav utan bestämmande inflytande       -43 
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KONCERNENS    Tidigare Justering av  
RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING   Referens redovisnings tidigare  
PER 2011-12-31       principer principer IFRS 
       
TILLGÅNGAR       
Immateriella tillgångar       

Aktiverade utgifter för produktutveckling   c, d 14 350 3 490 17 840 
Patent   c, d 5 227 -2 596 2 631 
Varumärke   a 93 -93 - 
Programvara    327  327 
Summa immateriella tillgångar    19 997 801 20 798 

Materiella anläggningstillgångar    148  148 
Kortfristiga fordringar    399  399 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   c 485 -383 102 
Likvida medel    12 795  12 795 
SUMMA TILLGÅNGAR    33 824 418 34 242 
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER       
Summa eget kapital hänförligt till 
moderföretagets aktieägare a, e 32 207 418 32 625 
Innehav utan bestämmande inflytande   g - -40 -40 
Summa eget kapital    32 207 378 32 585 
Minoritetsaktieinnehav   g -40 40 - 
Uppskjuten skatteskuld   a, c, e -  - 
Kortfristiga skulder    1 657  1 657 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    33 824 418 34 242 
 

 
a) Justering av varumärke        
Varumärket som redovisades enligt tidigare principer avsåg avgifter för registrering av företagets logotyp och 
namn. Enligt IFRS får internt upparbetade varumärken inte tas upp som immateriell tillgång i rapporten över 
finansiell ställning. Redovisat värde för varumärke i rapporten över finansiell ställning har därför krediterats med 
139 tkr 2010-01-01, 116 tkr 2010-12-31 samt 93 tkr 2011-12-31. 2010 års investering i varumärke uppgående till 
22 tkr debiteras övriga externa kostnader och årets avskrivning om 45 tkr investering i varumärke återläggs. 
Motsvarande belopp för 2011 uppgår till 29 tkr respektive 49 tkr.  Balanserat resultat inklusive årets resultat har 
ökat med 103 tkr 2010-01-01, 86 tkr 2010-12-31 samt 69 tkr 2011-12-31. 
 
Uppskjuten skattefordran hänförlig till varumärke har redovisats med 37 tkr 2010-01-01, 31 tkr 2010-12-31 och 25 
tkr 2011-12-31. Förändring av uppskjuten skattefordran har redovisats i resultatet med 6 tkr för 2010 respektive 
2011 på raden för inkomstskatt. 
 
b) Omklassificering i resultatet av aktiverade utvecklingskostnader 
Enligt tidigare principer bruttoredovisades aktiverade utgifter för produktutveckling i resultaträkningen. Enligt 
IFRS bruttoredovisas endast aktiverat arbete för egen räkning, medan företagets aktiverade utgifter endast avser 
externa utgifter. Raden aktiverade utvecklingskostnader i resultatet justeras ned till 0 tkr och övriga externa 
kostnader reduceras med 3 453 tkr 2010 samt 5 556 tkr 2011. 
 
c) Omklassificering av patenträttigheter        
Enligt tidigare redovisningsprinciper redovisades patenträttigheter som förvärvats 2008 på raden för förutbetalda 
kostnader och upplupna intäkter. Rättigheterna periodiserades över en period om 7 år, vilket redovisades mot 
övriga externa kostnader. Dessa patenträttigheter uppfyller definitionen av en immateriell tillgång och baserat på 
patenträttigheternas giltighetstid är nyttjandeperioden 9 år. Justeringen utgör ingen IFRS-effekt utan avser 
justering av tidigare principer. 
 
Förutbetalda kostnader har krediterats med 639 tkr 2010-01-01, 511 tkr 2010-12-31 samt 383 tkr 2011-12-31. 
Övriga externa kostnader har reducerats med 128 tkr 2010 och 2011. Patent har ökats med 696 tkr per 2010-
01-01, 597 tkr per 2010-12-31 och 497 tkr per 2011-12-31. Då patenten används i produktutvecklingen ökas 
aktiverade utgifter för produktutveckling med belopp motsvarande ackumulerade avskrivningar beräknade på en 
nyttjandeperiod om 9 år. Per 2010-01-01 uppgår detta belopp till 199 tkr, per 2010-12-31 till 298 tkr och per 
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Enligt tidigare redovisningsprinciper redovisades patenträttigheter som förvärvats 2008 på raden för förutbetalda 
kostnader och upplupna intäkter. Rättigheterna periodiserades över en period om 7 år, vilket redovisades mot 
övriga externa kostnader. Dessa patenträttigheter uppfyller definitionen av en immateriell tillgång och baserat på 
patenträttigheternas giltighetstid är nyttjandeperioden 9 år. Justeringen utgör ingen IFRS-effekt utan avser 
justering av tidigare principer. 
 
Förutbetalda kostnader har krediterats med 639 tkr 2010-01-01, 511 tkr 2010-12-31 samt 383 tkr 2011-12-31. 
Övriga externa kostnader har reducerats med 128 tkr 2010 och 2011. Patent har ökats med 696 tkr per 2010-
01-01, 597 tkr per 2010-12-31 och 497 tkr per 2011-12-31. Då patenten används i produktutvecklingen ökas 
aktiverade utgifter för produktutveckling med belopp motsvarande ackumulerade avskrivningar beräknade på en 
nyttjandeperiod om 9 år. Per 2010-01-01 uppgår detta belopp till 199 tkr, per 2010-12-31 till 298 tkr och per 
2011-12-31 till 398 tkr. Balanserat resultat inklusive årets resultat har krediterats med 188 tkr per 2010-01-01, 
283 tkr per 2010-12-31 och med 377 tkr per 2011-12-31. 
 
Justeringen medför att en uppskjuten skatteskuld uppgående till 67 tkr redovisas per 2010-01-01, till 101 tkr per 
2010-12-31 och till 134 tkr per 2011-12-31. Förändringen av denna uppskjutna skatteskuld medför en 
uppskjuten skattekostnad på 33 tkr för 2010 respektive 2011, vilken redovisats i resultatet.   

 
d) Justering av patentkostnader och avskrivningar på patent 
Underhållsutgifter och licensavgifter som inte ägdes av NeuroVive när kostnaderna uppkom har enligt tidigare principer redovisats som patent 
(immateriella tillgångar). Dessa utgifter borde ha redovisats mot aktiverade utgifter för produktutveckling då de var direkt hänförliga till 
produktutvecklingen. Ingen avskrivning har skett avseende dessa belopp. Justeringen utgör ingen IFRS-effekt utan avser justering av tidigare 
principer. Patent har reducerats med 2 105 tkr per 2010-01-01, 2010-12-31 samt 2011-12-31. Aktiverade utgifter för produktutveckling har ökats med 
motsvarande belopp. 
 
Enligt tidigare principer har patent inte skrivits av. Enligt IFRS ska patent skrivas av över bedömd nyttjandeperiod. Beräknade ackumulerade 
avskrivningar har omklassificerats från patent till aktiverade utgifter för produktutveckling då patenten anväds vid utvecklingen av dessa immateriella 
tillgångar. Justeringen utgör ingen IFRS-effekt utan avser justering av tidigare principer. Patent har reducerats med 25 tkr per 2010-12-31, med 386 
tkr per 2010-12-31 och med 987 tkr per 2011-12-31. Aktiverade utgifter för produktutveckling har ökats med motsvarande belopp. 
 
e) Uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdrag 
Uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag redovisas med ett belopp som kan täckas av uppskjuten 
skatteskuld på skattepliktiga temporära skillnader, dvs så att uppskjuten skatteskuld netto uppgår till 0 tkr. 
Uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdrag har redovisats med 31 tkr per 2010-01-01, med 70 tkr per 
2010-12-31 samt med 110 tkr per 2011-12-31. Balanserat resultat inklusive årets resultat har ökat med 
motsvarande belopp. Förändringen i uppskjuten skattefordran har redovisats som skatteintäkt i resultatet 
uppgående till 39 tkr 2010 och 40 tkr 2011. 
 
f) Omklassificering av bidragsintäkter 
Enligt tidigare principer har bidrag som erhållits som en ersättning för kostnader nettoredovisats mot de kostnader 
som bidraget avser att täcka. Enligt IFRS har NeuroVive valt en metod som innebär att dessa bidrag redovisas 
som en intäktspost, vilket innebär att bidragen bruttoredovisas i resultatet. För 2011 har därför erhållna bidrag 
uppgående till 402 tkr ökat övriga rörelseintäkter, medan övriga externa kostnader och personalkostnader har ökat 
med 250 tkr respektive 152 tkr. 
 
g) Omklassificering av innehav utan bestämmande inflytande 
Enligt tidigare principer redovisas minoritetsintresse som en separat skuldpost i balansräkningen utanför eget 
kapital. IFRS anger däremot att innehav utan bestämmande inflytande redovisas i koncernens rapport över 
finansiell ställning i eget kapital skiljt från eget kapital för moderföretagets ägare. Minoritetens andel av resultatet 
presenterades enligt tidigare principer som en separat avdragspost från koncernens resultat, men enligt IFRS är 
resultatet och totalresultatet är hänförligt till moderföretagets ägare och till innehav utan bestämmande 
inflytande. Omklassificering av innehav utan bestämmande inflytande har därför skett i rapport över totalresultat 
per 2011-12-31 med 40 tkr och i resultatet 2011 med -43 tkr. 

Effekter på koncernens rapport över kassaflöden 
Övergången till IFRS har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens rapport över kassaflöden 2010 
eller 2011. 
 
 
 
Effekter för moderföretaget vid övergång till RFR 2 
Effekterna av övergången till RFR 2 för moderföretaget har varit desamma som för koncernen, med undantag 
för koncernens omklassificering av innehav utan bestämmande inflytande som inte är tillämplig för 
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Avlämnande av delårsrapport 
Lund, den 31 maj 2012 
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) 
Styrelsen 
 
Gregory Batcheller Styrelseordförande 
Eskil Elmér  Styrelseledamot 
Arne Ferstad  Styrelseledamot 
Marcus Keep  Styrelseledamot 
Helmuth von Moltke Styrelseledamot 
Jan Nilsson  Styrelseledamot 
Andreas Inghammar Suppleant 
Michael Vickers Suppleant 
 
För ytterligare information kontakta:  
 
Mikael Brönnegård, VD 
 
Telefon: 070-299 62 64 
E-post: mikael.bronnegard@neurovive.se 
Hemsida: www.neurovive.se 
Adress: Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund 


