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Uppnådda milstolpar stärker position inom mitokondriell medicin 

 
Första halvåret (2013-01-01 – 2013-06-30) 

 Nettoomsättningen uppgick till 5 335 (0) KSEK och övriga rörelseintäkter till 863 (319) KSEK. 

 Resultatet före skatt uppgick till -6 206 (-6 871) KSEK. 

 Resultatet per aktie* uppgick till -0,39 (-0,41) SEK. 

 Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -0,39  (-0,41) SEK. 
 
Andra kvartalet (2013-04-01 – 2013-06-30) 

 Nettoomsättningen uppgick till 5 335 (0) KSEK och övriga rörelseintäkter till 159 (310) KSEK. 

 Resultatet före skatt uppgick till -1 467 (-4 056) KSEK. 

 Resultatet per aktie* uppgick till -0,15 (-0,24) SEK. 

 Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -0,15 (-0,24) 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 andra kvartalet 2013 

 Den 10 april noterades NeuroVive på NASDAQ OMX Small Cap med beteckningen NVP.  
 

 Patient nummer 700 av 972 har inkluderats i den multinationella fas III-studien med företagets läkemedel 
CicloMulsion® (CIRCUS-studien) för behandling av reperfusionsskada i samband med hjärtinfarkt.  
 

 Den första patienten har rekryterats till en klinisk fas IIa-studie med företagets läkemedel NeuroSTAT® vid 
behandling av traumatisk hjärnskada. Studien omfattar totalt 20 patienter och genomförs vid 
Neurokirurgiska kliniken på Köpenhamns universitetssjukhus. 
 

 I juni tecknade NeuroVive samarbetsavtal med Isomerase Therapeutics för utveckling av de molekyler som 
företaget förvärvade av Biotica Ltd i mars 2013. Samarbetets fokus är såväl cellskydd i samband med 
traumatisk hjärnskada och hjärtattack som det nya produktområdet antivirala indikationer i form av den nya 
produkten NVP018/BC556.  
 

 NeuroVives dotterbolag i Kina, NeuroVive Pharmaceutical Asia Ltd, erhöll 5,3 MSEK (5 MRMB) som en första 
milestone-ersättning ifrån den kinesiska samarbetspartnern Sihuan Pharmaceutical Ltd. 
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Kommentar från VD Mikael Brönnegård 

ETT HALVÅR MED VIKTI GA MILSTOLPAR  
 

NeuroVive är idag ett läkemedelsbolag som ligger i den absoluta framkanten inom mitokondriell medicin med fokus 
på utveckling av läkemedel som kan skydda hjärt- och hjärnceller efter akuta sjukdomstillstånd. Under årets första 
sex månader har vi lyckats uppnå ett antal viktiga milstolpar, och samtidigt har företagets verksamhet breddats med 
både nya läkemedelskandidater och användningsområden. Utvecklingen visar på styrkan inom NeuroVive och den 
stora marknadspotential som finns inom företaget.  

Under våren noterades NeuroVive på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap med första handelsdag den 10 april. 
Noteringen innebär en kvalitetsstämpel och en ökad medvetenhet om bolagets verksamhet. Noteringen kommer att 
gynna vårt framtida arbete och NeuroVives relationer med såväl investerare som samarbetspartners. 

NeuroVives kliniska prövningsprogram har tagit viktiga steg framåt under våren. Vi har rapporterat framsteg för 
såväl fas III-hjärtstudien CIRCUS i Frankrike, Belgien och Spanien som utvärderar CicloMulsion®, som fas II-studien 
med NeuroSTAT® vid traumatiska hjärnskador i Köpenhamn. Rekryteringen av den första patienten till NeuroSTAT® 
-studien i Köpenhamn, visar att vi är på rätt väg med produkter som kan adressera stora medicinska behov. 

NeuroVive är väl positionerat genom utvecklingen av produkter med känd aktiv ingrediens (NeuroSTAT® och 
CicloMulsion®) samt nya unika cyklofilinhämmare (bland annat NVP018/BC556). Vårt arbete med 
läkemedelskandidater för energireglering breddar företagets verksamhet inom mitokondriell medicin och visar på 
NeuroVives ledande innovationshöjd. Utvecklingen inom energireglering öppnar dessutom för nya kommersiella 
möjligheter i form av utlicensiering av särläkemedel, så kallad ”orphan drug franchising”. Detta är bland annat 
intressant då tiden till marknad är kortare än för traditionella läkemedel på grund av mindre omfattande kliniska 
studier och en snabbare regulatorisk process.  

Verksamhet tog en oväntad och positiv riktning genom förvärvet av de nya cyklofilinhämmarna från Biotica Ltd i 
likvidation. Tack vare ett skyndsamt agerande lyckades NeuroVive förvärva rättigheterna till molekylerna för endast 
0,3 miljoner GBP, vilket kan jämföras med att Biotica redan investerat uppskattningsvis 3-4 miljoner GBP i 
utvecklingsarbetet. Det mest intressanta är möjligheten att ta fram en intravenös beredningsform av NVP018/BC556 
(eller annan molekyl i läkemedelsgruppen) som kan bli ett komplement till våra nuvarande produkter eller utvecklas 
till en helt ny generation av ännu mer potenta cyklofilinhämmare vid akuta sjukdomstillstånd i hjärta och hjärna. 
Förvärvet gör det möjligt att färdigställa bevis för huvudkandidaten NVP018/BC556 i oral form genom minskning av 
virusnivåer hos patienter med hepatit B och C med begränsade resurser. Intresset för denna produkt är stort och en 
tidig utlicensiering efter fas I/II kan komma att ge NeuroVive betydande intäkter för finansiering av övriga 
verksamheter.  

NeuroVives satsning på den asiatiska marknaden fortsätter i oförminskad styrka. Den första delbetalningen som 
uppgick till 5 miljoner RMB (motsvarande ca 5,3 miljoner kronor) erhölls i juni från vår samarbetspartner i Kina Sihuan 
Pharmaceutical. Detta bekräftar NeuroVives styrka inom mitokondriell medicin och att vi är på rätt väg med arbetet 
att ta fram attraktiva läkemedelskandidater för mitokondriellt skydd och energireglering. 

Jag vill till sist framföra min och NeuroVives djupa sorg och stora saknad av Professor Bertil Romner som i veckan 
avled efter en längre tids sjukdom. Professor Romner var en ledande person internationellt och i NeuroVives Advisory 
Board för traumatiska sjukdomar samt engagerad i NeuroVives utveckling av nya läkemedel för behandling av akuta 
hjärnskador.  

Mikael Brönnegård 
VD, NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)   



   
 

 

4 
 

NeuroVive 

VERKSAMHET  

NeuroVive bedriver forskning och utveckling av mitokondrieskyddande läkemedel samt läkemedel för effektivare 
mitokondriefunktion. Teknikplattformen för läkemedelsutvecklingen utgörs primärt av cyklosporin-A samt 
molekyler med annan kemisk struktur, som fungerar mitokondrieskyddande genom att hämma enzymer av typen 
cyklofiliner. Samlingsnamnet för denna typ av läkemedelskandidater är cyklofilinhämmare. I produktportföljen finns 
även läkemedelskandidater för cellulär energireglering. Genom förvärvet av en teknikplattform med nya, mycket 
potenta cyklofilinhämmare från företaget Biotica utvärderas även möjligheten att genom tidig klinisk 
produktutveckling och med begränsade resurser skapa utlicensieringsmöjligheter inom ramen för antivirala 
läkemedel, i första hand hepatit B och C.  

Cyklosporin-A, som är den aktiva substansen i CicloMulsion® och NeuroSTAT®, har funnits på marknaden som aktiv 
läkemedelssubstans i närmare 30 år. Det innebär att det redan finns omfattande säkerhetsdata avseende den aktiva 
substansen.  

I de nya potenta molekylerna som NeuroVive förvärvat från Biotica utgör derivat av den naturligt förekommande 
cyklofilinhämmaren Sanglifehrin den aktiva substansen. Tack vare att ett omfattande prekliniskt arbete redan har 
genomförts krävs endast ett mindre utvärderingsarbete och begränsade resurser innan dessa cyklofilinhämmare kan 
tas in i klinisk fas. Den nya teknikplattformen har flera goda egenskaper som kommer att bli viktiga för NeuroVives 
framtida utveckling. Inom antivirala indikationer finns goda möjligheter att relativt skyndsamt, och med begränsade 
resurser initiera en utlicensieringsverksamhet. Inom kärnverksamheten förväntas de nya cyklofilinhämmarna vara 
både mer potenta (bättre klinisk effekt) och mer direktverkande (mindre risk för biverkningar) än NeuroVives 
nuvarande produkter. Förutsättningar finns för ett starkare patentskydd (till omkring år 2031-2035). På sikt förväntas 
därför de nya cyklofilinhämmarna komplettera eller helt ersätta CicloMulsion®/NeuroSTAT®, och bidra till att 
NeuroVive stärker sin ledande roll inom mitokondriell medicin. 

 

Projektöversikt 
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NeuroVive har erhållit särläkemedelsstatus, ”Orphan Drug Designation”, för NeuroSTAT® vid måttlig och svår 
skallskada både i USA och inom EU. Detta innebär att produkten erhåller marknadsexklusivitet efter 
marknadsgodkännande även om patenten inte längre gäller. Särläkemedelsstatus ger exklusivitet i sju år i USA och i 
tio år inom EU räknat från tidpunkten då NeuroVive erhåller marknadstillstånd. Särläkemedelsstatus 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 läkemedels-
myndigheten sedan ska godkänna innan ett marknadstillstånd ges för läkemedel. 

 
Affärsmodell 

NeuroVive utvärderar olika typer av innovativa samarbetsformer med större läkemedelsbolag och/eller CRO-partners 
(Contract Research Organization) med syfte att etablera en riskreducerad och kostnadseffektiv affärsmodell. 
NeuroVive kan på så vis utnyttja upparbetade kommersiella kanaler hos vald partner för att bygga upp framtida 
affärsområden som till exempel marknadsföring och försäljning av framtida läkemedel. Affärsmodellen baserad på 
strategiska allianser med industriella partners möjliggör även olika former av direktinvesteringar i NeuroVive som ett 
led i finansiering av såväl fas-III studier som framtida rena marknadsförings- och försäljningsaktiviteter. NeuroVive 
avser även att utlicensiera läkemedel till större läkemedelsföretag för registrering, marknadsföring och försäljning. 
Bolagets intäkter kan 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. På så sätt reduceras risken för långa utvecklingscykler vid utveckling av nya läkemedel. 

 

  



   
 

 

6 
 

Intäkter och resultat 

Intäkter 
Koncernens omsättning under första halvåret 5 335 (0) KSEK avser erhållna ersättningar i det till 70% ägda 
dotterbolaget i Kina, NeuroVive Pharmaceutical Asia Ltd, för uppnådda milestones enligt samarbetsavtal. 
Koncernens övriga rörelseintäkter för första halvåret 863 (319) KSEK avser till största delen erhållna EU-bidrag från 
Vinnova.  
 
Resultat 
Rörelseresultatet för första halvåret, -6 389 (-6 986) KSEK och andra kvartalet, -1 526 (-4 130) KSEK har påverkats 
positivt av intäkterna i dotterbolaget och rörelseförlusten är därför bättre än motsvarande perioder föregående år. 
 
Det negativa rörelseresultatet har påverkats av ökade externa kostnader vilka uppgick till -9 805 (-5 316) KSEK. För 
första halvåret har kostnader avseende utvecklingsprojekt påverkat resultatet med 1 248 (0) KSEK. Dessa kostnader 
avser utvecklingsprojekt som ännu inte nått FAS1 och som från och med fjärde kvartalet 2012 kostnadsförs direkt i 
resultatet. Bolaget har också haft kostnader i samband med noteringen på Nasdaq OMX , konsultkostnader som varit 
högre än jämfört med motsvarande period förra året samt kostnader för legal rådgivning i samband med det 
skiljedomsförfarande som pågår med CicloMulsion AG. Personalkostnaderna har också ökat, 2 668 (-1 897) KSEK 
vilket beror på ett ökat antal anställda jämfört med motsvarande period förra året i och med att utvecklingsarbetet 
intensifierats. 
 
Periodens resultat före skatt för första halvåret uppgick till -6 206 (-6 871) KSEK och för andra kvartalet -1 467 (-4 056) 
KSEK. 
  

Finansiell ställning 

Soliditeten var 88 (88) procent den 30 juni 2013 och det egna kapitalet 56 825 (63 043) KSEK jämfört med årets 
början. Likvida medel uppgick till 22 971 (37 177) KSEK per 30 juni 2013 vilket innebär en minskning med 14 206 KSEK 
jämfört med årets början. Totala tillgångar uppgick den 30 juni 2013 till 64 335 (71 506) KSEK. 
 

Kassaflöde och investeringar 

Koncernens kassaflöde för första halvåret var -14 206 (36 627) KSEK, där föregående års kassaflöde påverkats av 
nyemissionen om 46 MSEK. Kassaflödeseffekten av investeringar i immateriella tillgångar har också ökat, 5 901 (3 
275) KSEK under 2013. Kassaflödet har också påverkats positivt av den erhållna milestoneersättningen.  
 

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 2013-01-01 2012-01-01 

(KSEK) 2013-06-30 2012-06-30 

Stanbridge bvba (ägs av Gregory Batcheller, arbetande styrelseordförande) 704 533 

Jan Nilsson Konsult (ägs av Jan Nilsson, COO, fd styrelseledamot) 46 104 

Ankor Consultants bvba (ägs av Arne Ferstad, styrelseledamot) 250 42 

Verum Consulting AB (ägs av Christian Svensson, CFO) - 256 

Summa transaktioner närstående 1 000 935 
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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 juni till 6 (4), av vilka 3 (2) är kvinnor. 
 

Moderföretaget 

Förutom den milestone-ersättning som dotterbolaget NeuroVive Pharmaceutical Asia Ltd erhållit, sker huvuddelen 
av koncernens verksamhet 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 för 2012 samt det prospekt 
som Bolaget publicerade den 3 april 2013 inför den notering som skett på Nasdaq OMX Small Cap. 
 

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 årsredovisningen för 2012. 
 

Granskning av revisor 

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. 
 

Kommande finansiella rapporter 

 Delårsrapport 3  2013-11-20 

 Bokslutskommuniké för 2013 2014-02-19 



   
 

 

8 
 

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 som beskrivs i årsredovisningen för 2012 
på sidorna 22-28. 
  
Nya och ändrade standarder och tolkningsuttalanden tillämpliga från och med 1 januari 2013 har ej haft någon effekt 
på koncernens eller moderföretagets resultat eller finansiella ställning. 

 
 



   
 

 

9 
 

Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag  

(KSEK) Not 2013-04-01 2012-04-01 2013-01-01 2012-01-01 

    2013-06-30 2012-06-30 2013-06-30 2012-06-30 

      

Nettoomsättning  5 335 - 5 335 - 

Övriga rörelseintäkter  159 310 863 319 

  5 494 310 6 198 319 

      

Rörelsens kostnader      

Övriga externa kostnader  -5 690 -3 259 -9 805 -5 316 

Personalkostnader  -1 335 -1 135 -2 668 -1 897 

Avskrivningar och nedskrivningar av 
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

 -36 -26 -74 -52 

Övriga rörelsekostnader  41 -20 -40 -40 

  -7 020 -4 440 -12 587 -7 305 

      

Rörelseresultat  -1 526 -4 130 -6 389 -6 986 

      

Finansiella poster      

Finansiella intäkter  77 75 214 116 

Finansiella kostnader  -18 -1 -31 -1 

  59 74 183 115 

      

Resultat före skatt  -1 467 -4 056 -6 206 -6 871 

      

Inkomstskatt 2 -55 - -55 - 

      

Periodens resultat  -1 522 -4 056 -6 261 -6 871 

      

Övrigt totalresultat      

Poster som senare kan omföras till 
resultaträkningen 

     

Omräkningsdifferenser vid omräkning av 
utländska dotterföretag 

 -83 18 43 20 

      

Summa totalresultat för perioden  -1 605 -4 038 -6 218 -6 851 

      

      

Periodens resultat hänförligt till:      

Moderföretagets aktieägare  -2 868 -3 847 -7 394 -6 466 

Innehav utan bestämmande inflytande  1 346 -209 1 133 -405 

  -1 522 -4 056 -6 261 -6 871 

      

Summa totalresultat för året hänförligt till:      

Moderföretagets aktieägare  -2 926 -3 829 -7 364 -6 446 

Innehav utan bestämmande inflytande  1 321 -209 1 146 -405 

  -1 605 -4 038 -6218 -6 851 

      

Resultat per aktie före och efter utspädning 
(kr) baserat på genomsnittligt antal aktier 

 -0,15 -0,24 -0,39 -0,41 

      

  



   
 

 

10 
 

Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag 
 

(KSEK) Not 2013-06-30 2012-06-30 2012-12-31 

     

TILLGÅNGAR     

     
Anläggningstillgångar     

Immateriella tillgångar 1    

Aktiverade utgifter för produktutveckling  34 327 23 864 30 042 

Patent  5 236 2 518 2 416 

Programvara  207 287 247 

  39 770 26 669 32 705 

     
Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier  526 150 665 

  526 150 665 

     
Summa anläggningstillgångar  40 296 26 819 33 370 

     
Omsättningstillgångar     

Kundfordringar  - 338 - 

Övriga fordringar  836 1 647 734 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  232 196 225 

Likvida medel  22 971 49 422 37 177 

  24 039 51 603 38 136 

     
SUMMA TILLGÅNGAR  64 335 78 422 71 506 

     
     
(KSEK) Not 2013-06-30 2012-06-30 2012-12-31 

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

     

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 
    

Aktiekapital  958 958 958 

Övrigt tillskjutet kapital  98 049 98 049 98 049 

Reserver  29 20 27 

Balanserat resultat   -42 299 -26 526 -34 933 

Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare  56 737 72 501 64 101 

     
Innehav utan bestämmande inflytande  88 -445 -1 058 

     
Summa eget kapital  56 825 72 056 63 043 

     
Långfristiga skulder     

Uppskjuten skatteskuld  - - - 

  - - - 

     
Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder  2 977 4 446 4 724 

Aktuella skatteskulder  55 - - 

Övriga skulder  1 478 523 1 103 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  3 000 1 397 2 636 

  7 510 6 366 8 463 

     
Summa skulder  7 510 6 366 8 463 

     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  64 335 78 422 71 506 
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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 
till-

skjutet 
kapital  

Reserver* 
Balanserat 

resultat 

Summa eget 
kapital hänförligt 

till 
moderföretagets 

aktieägare 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 

Summa 
eget 

kapital 

Ingående balans per 1 januari 2013 958 98 049 27 -34 933 64 101 -1 058 63 043 

Total resultat 
       

Periodens resultat - - - -7 394 -7 394 1 133 -6 261 

Övrigt totalresultat 
    

  
 

  

         Omräkningsdifferenser - - 2 28 30 13 43 

Summa övrigt totalresultat,  
netto efter skatt 

- - 2 28 30 13 43 

Summa totalresultat för perioden - - 2 -7 366 -7 364 1 146 -6 218 

Transaktioner med aktieägare 
       

Nyemission - - - - - - - 

Summa transaktioner med aktieägare - - - - - - - 

Utgående balans per 30 juni 2013 958 98 049 29 -42 299 56 737 88 56 825 

   
       

   
       

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

Totalresultat 
       

Periodens resultat - - - -6 466 -6 466 -405 -6 871 

Övrigt totalresultat 
    

  
 

  

         Omräkningsdifferenser - - 20 - 20 - 20 

Summa övrigt totalresultat,  
netto efter skatt 

- - 20 - 20 - 20 

Summa totalresultat för perioden - - 20 -6 466 -6 446 -405 -6 851 

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 juni 2012 958 98 049 20 -26 526 72 501 -445 72 056 

   
       

   
       

Ingående balans per 1 juli 2012 958 98 049 20 -26 526 72 501 -445 72 056 

Totalresultat 
       

Periodens resultat - - - -8 407 -8 407 -625 -9 032 

Övrigt totalresultat 
    

  
 

  

         Omräkningsdifferenser - - 7 - 7 12 19 

Summa övrigt totalresultat,  
netto efter skatt 

- - 7 - 7 12 19 

Summa totalresultat för perioden - - 7 -8 407 -8 400 -613 -9 013 

Transaktioner med aktieägare 
       

Nyemission - - - - - - - 

Summa transaktioner med aktieägare - - - - - - - 

Utgående balans per 31 december 
2012 

958 98 049 27 -34 933 64 101 -1 058 63 043 

   
       

*Avser omräkningsreserv, dvs  omräkningsdifferens vid omräkning av utländska dotterföretag.
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Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag  
 

(KSEK) 2013-04-01 2012-04-01 2013-01-01 2012-01-01 

  2013-06-30 2012-06-30 2013-06-30 2012-06-30 

     

Kassaflöde från den löpande verksamheten     

     

Rörelseresultat -1 526 -4 130 -6 389 -6 986 

     

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:     

   Avskrivningar 36 26 74 52 

   Orealiserade interna kursdifferenser -53 20 45 20 

     

Erhållen ränta 90 39 238 80 

Erlagd ränta -18 -1 -31 -1 

     

Kassaflöde från den löpande verksamheten     

före förändring i rörelsekapital -1 471 -4 046 -6 063 -6 835 

     

Förändring i rörelsekapital     

Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar -516 -1 410 -133 -1 644 

Ökning/minskning av övriga kortfristiga skulder -1 323 451 -2 109 2 085 

Förändring i rörelsekapital -1 839 -959 -2 242 441 

     

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -3 310 -5 005 -8 305 -6 394 

     

Investeringsverksamhet     

Förvärv av materiella anläggningstillgångar - - - -26 

Förvärv av immateriella tillgångar -1 438 -1 856 -5 901 -3 275 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 438 -1 856 -5 901 -3 301 

     

Finansieringsverksamhet     

Nyemission - 46 322 - 46 322 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 46 322 - 46 322 

     

Förändring av likvida medel -4 748 39 461 -14 206 36 627 

Likvida medel vid periodens början 27 719 9 961 37 177 12 795 

Kursdifferens - - - - 

Likvida medel vid periodens slut 22 971 49 422 22 971 49 422 
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Moderföretagets resultaträkning i sammandrag  
 

(KSEK) Not 2013-04-01 2012-04-01 2013-01-01 2012-01-01 

    2013-06-30 2012-06-30 2013-06-30 2012-06-30 

      

Nettoomsättning  - - - - 

Övriga rörelseintäkter  159 310 863 319 

  159 310 863 319 

      

Rörelsens kostnader      

Övriga externa kostnader  -4 942 -2 562 -8 384 -3 965 

Personalkostnader  -1 335 -1 135 -2 668 -1 897 

Avskrivningar på materiella och immateriella 
anläggningstillgångar  

-36 -26 -74 -52 

Övriga rörelsekostnader  41 -20 -40 -40 

  -6 272 -3 743 -11 166 -5 954 

      

Rörelseresultat  -6 113 -3 433 -10 303 -5 635 

      

Resultat från finansiella poster      

Ränteintäkter och liknande resultatposter  111 75 273 116 

Räntekostnader och liknande resultatposter  -4 - -6 -1 

  107 75 267 115 

      

Resultat efter finansiella poster  -6 006 -3 358 -10 036 -5 520 

      

Skatt på årets resultat 2 - - - - 

      

Periodens resultat  -6 006 -3 358 -10 036 -5 520 

 

 

Moderföretagets rapport över totalresultat i sammandrag  
 

(KSEK) Not 2013-04-01 2012-04-01 2013-01-01 2012-01-01 

    2013-06-30 2012-06-30 2013-06-30 2012-06-30 

      

Periodens resultat  -6 006 -3 358 -10 036 -5 520 

Övrigt totalresultat  - - - - 

Summa totalresultat  -6 006 -3 358 -10 036 -5 520 
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Moderföretagets balansräkning i sammandrag  
 

(KSEK) Not 2013-06-30 2012-06-30 2012-12-31 

     
TILLGÅNGAR     

     
Anläggningstillgångar     

     
Immateriella anläggningstillgångar 1    

Aktiverade utgifter för produktutveckling  34 327 23 864 30 042 

Patent  5 236 2 518 2 416 

Programvara  207 287 247 

  39 770 26 669 32 705 

     
Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier  526 150 665 

  526 150 665 

     
Finansiella tillgångar     

Andelar i koncernföretag 3 6 6 6 

  6 6 6 

     
Summa anläggningstillgångar  40 302 26 825 33 376 

     
Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar  - 338 - 

Fordringar hos koncernföretag  3 658 1 031 2 716 

Övriga fordringar  833 1 645 732 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  230 196 225 

  4 721 3 210 3 673 

     
Kassa och bank  17 767 49 422 37 177 

     
Summa omsättningstillgångar  22 488 52 632 40 850 

     
SUMMA TILLGÅNGAR  62 790 79 457 74 226 

     

(KSEK) Not 2013-06-30 2012-06-30 2012-12-31 

     
EGET KAPITAL OCH SKULDER     

     
Eget kapital     

Bundet eget kapital      

Aktiekapital  958 958 958 

Reservfond  1 856 1 856 1 856 

  2 814 2 814 2 814 

     
Fritt eget kapital     

Överkursfond  - 46 111 46 111 

Balanserat resultat  63 761 30 122 30 122 

Periodens resultat  -10 036 -5 520 -12 471 

  53 725 70 713 63 762 

     
Summa eget kapital  56 539 73 527 66 576 

     
Avsättningar     

Uppskjuten skatteskuld  - - - 

  - - - 

     
Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder  2 977 4 446 4 724 

Skulder till koncernföretag  6 6 6 

Övriga skulder  268 81 284 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  3 000 1 397 2 636 

  6 251 5 930 7 650 

     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  62 790 79 457 74 226 



   
 

 

15 
 

Not 1 – Immateriella tillgångar  

(KSEK) 
Aktiverade utgifter 

för produktutveckling Patent* Programvara Totalt 

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN     

Ingående balans per 1 januari 2013 30 042 4 724 400 35 166 

Periodens aktiverade utgifter/förvärv 4 285 3 276 - 7 561 

Utgående balans per 30 juni 2013 34 327 8 000 400 42 727 

      

ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR     

Ingående balans per 1 januari 2013 - -2 308 -153 -2 461 

Periodens avskrivningar - -456 -40 -496 

Utgående balans per 30 juni 2013 - -2 764 -193 -2 957 

          

Redovisat värde per 30 juni 2013 34 327 5 236 207 39 770 

     

(KSEK) 
Aktiverade utgifter 

för produktutveckling Patent* Programvara Totalt 

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN     

Ingående balans per 1 januari 2012 17 840 4 083 400 22 323 

Periodens aktiverade utgifter/förvärv 12 434 641 - 13 075 

Erhållit bidrag -232 - - -232 

Utgående balans per 31 december 2012 30 042 4 724 400 35 166 

      

ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR     

Ingående balans per 1 januari 2012 - -1 452 -73 -1 525 

Periodens avskrivningar - -856 -80 -936 

Utgående balans per 31 december 2012 - -2 308 -153 -2 461 

          

Redovisat värde per 31 december 2012 30 042 2 416 247 32 705 

     
*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 62% NeuroSTAT, 36% CicloMulsion, 2% NVP014. 
 
Not 2 – Skatter  
Koncernens samlade underskottsavdrag uppgår per den 30 juni 2013 till 55 505 KSEK (49 559). Moderföretagets 
samlade underskottsavdrag uppgår per den 30 juni 2013 till 55 903 KSEK (46 127). Då företaget genererar förluster 
kan företagsledningen inte bedöma när de skattemässiga underskottsavdragen kan komma att utnyttjas. 
 
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.



   
 

 

16 
 

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 23 augusti 2013  
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