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Finansiellt

• Nettoomsättningen för helåret förändrades med 
 -476 TSEK till 12 040 TSEK (12 516) 

• Rörelseresultatet för helåret förändrades med 
 -2 939 TSEK till -5 860 TSEK (-2 921) 

• Resultatet före skatt för helåret förändrades med 
 -3 127 TSEK till -5 900 TSEK (-2 773) 

• Resultat per aktie för året uppgick till -0,02 kr 
 (-0,01) och efter utspädning -0,02 kr (-0,01) 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten för 
 helåret förändrades med -3 588 TSEK till 
 -7 095 TSEK (-3 507). 

Operativt

• Bolaget har genomgått en betydande omstruktu-
 rering under 2015. Den fasta kostnadsbasen har 
 sänkts och resurser har frigjorts för att på allvar 
 kunna arbeta med en konkurrenskraftig produkt 
 för humanmarknaden. 

•  Biolight har under 2015 påbörjat arbetet med att 
 stärka det vetenskapliga underlaget för bolagets 
 metod. Detta för att möjliggöra en lansering mot 
 sportmedicinen inom humanmarknaden.

• Precis som under föregående år har intäkterna 
 under 2015 främst kommit från hästsporten. För 
 denna marknad har Biolight övergått till en distribu-
 törsmodell där all försäljning sker genom affärs-
 partnern Conpendi AB:s bolag.  

• Den internationella expansionen som inleddes med 
 en satsning på hästsporten i Frankrike har lagts ner 
 och kommer eventuellt i ett senare skede att upptas 
 igen, då enbart med distributörsupplägg.

Biolight 2015

Koncernen (TSEK)  2015 2014 2013 2012 2011
      
Avkastning på eget kapital, %  neg. neg. neg. neg. neg.
Avkastning på sysselsatt kapital, %  neg. neg. neg. neg. neg.
Rörelsekapital  20 569 15 897 3 195 13 447 5 435
Balanslikviditet (ggr)  13 7 2 4 3
Soliditet, %  93,1 87,8 61,0 75,6 62,4
Investeringar i anläggningstillgångar  635 608 1 221 - 56
Medelantal medarbetare  8 5 5 6 7
      
Aktiedata  2015 2014 2013 2012 2011 
    
Årets resultat per aktie före utspädning (SEK)  -0,02 -0,01 -0,06 -0,10 -0,36
Årets resultat per aktie efter utspädning (SEK)  -0,02 -0,01 -0,06 -0,10 -0,36
Eget kapital per aktie (SEK)  0,08 0,07 0,03 0,10 0,09
Börskurs vid årets slut (SEK)  0,17 0,23 0,30 0,14 0,50
Genomsnittligt antal aktier (tusental)  273 355 223 417 137 019 99 872 36 108
Antal aktier vid periodens slut (tusental)  284 230 240 728 137 028 137 006 61 480
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Vår produkt

Biolight är ett medicintekniskt företag som säljer en 
egenutvecklad metod och utrustning för avancerad 
ljusbehandling. Metoden är baserad på rött och infrarött 
pulserat ljus i specifika frekvenser och pulssekvenser. 
När kroppen belyses av detta ljus accelererar ett antal 
helt naturliga processer. Resultaten blir ökad blodcir-
kulation, bättre syresättning av musklerna och ökad 
produktion av cellenergi.

Biolights produkt är mycket enkel att använda. Den är 
liten, lätt och batteridriven. Alla Biolightbehandlingar 
utförs utvärtes, varar mellan 4,5 och 10 minuter och 
kan utföras en eller flera gånger dagligen beroende på 
behandling.

Biolightmetoden har bevisats ha effekt vid läkning av 
sår och inflammationsdämpning i kliniska studier, alla 
utförda vid stora svenska sjukhus och forskningsenhe-
ter. Vidare har Biolight klinisk bevisning för att metoden 
är fullständigt smärtfri och helt ofarlig. Därför kan Bio-
lightbehandlingar utföras av vem som helst utan någon 
som helst risk. Tillsammans med de fina och snabba 
behandlingsresultaten, så utgör just detta Biolights 
stora konkurrensfördel.

Så fungerar det

Biolight använder två våglängder: det röda ljuset med 
637 nm och det infraröda (eller så kallad near infrared 
light) med 950 nm. Användandet av just dessa vågläng-
der har Biolight gemensamt med lågeffektslasern och 
ett oändligt antal stora internationella studier har gjorts 
på hur just detta ljus påverkar kroppen. Till skillnad från 
lågeffektslasern så får Biolight sin behandlingsprecision 
och effektivitet från de specifikt framtagna pulserna av 
ljuset, medan lasern får sin effektivitet från koncentra-
tionen av ljuset i en punkt. I skrivande stund utvärderas 
både Biolights våglängder, pulser och rotationen i ljus-
bilden för att göra produkten, om möjligt, ännu effekti-
vare samt optimera komponentbehovet och därigenom 
kostnaden för produkten. 

När ljus av dessa specifika våglängder appliceras på 
kroppen så bildas en kvävereaktion. Kvävet vidgar 
blodkärlen och blodgenomströmningen ökar. Med 
blodet kommer bland annat syre, som är nödvändigt 
för optimal cellfunktion. Vidare så omvandlas ljusets 
elektromagnetiska energi till cellernas egen energi, ATP. 
Syresättningen tillsammans med energin gör att vi på 
ett helt naturligt sätt accelererar kroppens naturliga 
processer.

Våra kunder

För att kroppen ska fungera optimalt behöver vävnader 
och organ syre och energi. Idag finns bolagets huvud-
sakliga kunder inom veterinärmedicinen och främst 
inom hästsporten i Sverige där Biolight nått stora fram-
gångar. Produkten används här för att lindra smärta, 
dämpa inflammation och även för att påskynda läkning 
av enklare sår.

Biolights metod har under flera år utvärderats inom 
sportmedicinen. De empiriska resultaten har varit 
uppmuntrande och effekterna stöds även av extern 
litteratur. Biolight påbörjade därför under 2015 arbetet 
med att ta fram en platt, böjbar version av sin produkt 
med integrerat batteri som fästes runt de stora muskel-
grupperna, t.ex ett lår. Parallellt genomförs flera kliniska 
studier för att underbygga produktens effekter på just 
prestation och återhämtning.  

Målgruppen för denna nya produkt är idrottsutövare, 
primärt inom uthållighetssporter som löpning, cykling 
och längdskidåkning. 

Biolight – metoden, produkten 
och huvudsakliga kundgrupper
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Biolights metod bygger på det röda och infraröda
ljusets påverkan på blodgenomströmning, syre-
sättning av muskler och vävnad samt på produktion 
av energi i cellerna. Det finns få andra tillfällen då dessa 
faktorer är av större vikt än vid intensiv fysisk aktivitet. En rad 
oberoende studier, och Biolights egna empiriska erfarenheter, 
visar på hur dessa faktorer har en positiv inverkan på 
idrottsutövarens prestation (styrka, uthållighet), 
återhämtning och skadefrekvens. 

Marknaden för uthållighetssporter är stor. Varje år 
organiseras närmare 400 maratonlopp enbart i Sve-
rige, i vilka över 700 000 löpare ställer upp. Till detta 
ska läggas cykellopp, längdskidåkningstävlingar samt 
den stora gruppen av så kallade elitmotionärer. Utanför 
Sveriges gränser attraherar uthållighetssporter också 
ett mycket stort antal utövare, främst i Västeuropa och 
Nordamerika. 

Biolight har kommit långt i utvecklingen av en ny, ef-
fektiv och lättanvänd produkt för just denna målgrupp. 
Genom att behandla de stora muskelgrupperna på t.ex. 
benen inom 30 minuter före fysisk ansträngning, opti-
meras blodtillförsel, syresättning och energi i muskler-
na. Resultatet blir att uthållighet och styrka ökar på ett 
helt naturligt sätt.

För att kunna påvisa storleksordningen av nämnda 
effekter, utvärderas Biolight i en rad tester på Sport-
universitetet i Litauen, en institution som rekommende-
ras av Karolinska Institutet. Vidare arbetar vi intensivt 
med att minska produktionskostnaderna och optimera 
komponentbehovet för att få en så konkurrenskraftig 
produkt som möjligt.

Målsättningen är att under mitten av 2017 kunna  
lansera en ny produkt, under nytt varumärke, tillgänglig 
i sport- och specialisthandel. Fram till dess kommer 
intäkterna i huvudsak att komma från animalmarkna-
den i samarbete med vår eller våra distributörer.
Efter en omfattande omstrukturering går Biolight in 
i 2016 med betydligt lägre kostnader. Dock kommer 
volymerna på animalmarknaden och kostnaderna för 
produktionsutvecklingen inte tillåta att bolaget går med 
vinst under 2016. 

Vi ser mycket positivt på potentialen för Biolight inom 
uthållighetssporterna, där betalningsviljan är stor och 
utövarna många. Vi ser fram emot tydliga och mätbara 
resultat som tillsammans med en innovativ design 
och ett attraktivt pris kan ge oss stora kommersiella 
framgångar hos såväl professionella atleter som 
elitmotionärer.    

Bättre prestation och snabbare 
återhämtning för idrottare inom 
uthållighetssporter
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En av de studier som gett bäst resultat med Biolights 
metod, är den avseende svårläkta sår. Dock har det 
under de senaste tio åren utvecklats en rad andra sår-
läkningsmetoder vars sammanlagda fördelar är större 
än ljusbehandlingens. I externa studier har inte heller 
ljusbehandlingens överlägsenhet kunnat bevisas. Bio-
lights ledning och styrelse har därför dragit slutsatsen 
att sårvård inte kommer att vara en framkomlig väg för 
bolaget då det kliniska underlaget och de konkurrens-
mässiga fördelarna med ljusbehandling inte är tillräck-
ligt tydliga. 

Däremot har vi efter omfattande studier av extern 
litteratur kunnat se att inte endast våra egna studier 
visar tydliga effekter av rött och infrarött ljus på just 
prestation vid sportutövning. Biolights metod är mycket 
snarlik de metoder som testats i andra studier och vi 
utvärderar nu hur just Biolights metod påverkar uthål-
lighet, styrka och återhämtning. Biolight kommer därför, 
som beskrivits ovan, att basera sin nya produkt på egna 
och externa studier för att säkra mätbara resultat för 
utövare av uthållighetssporter. Ledning och styrelse be-
dömer potentialen här vara mycket god, samt den i alla 
avseenden bästa vägen för bolaget att gå framåt och nå 
kommersiella framgångar. 

Biolights effekt är dokumenterad i ett flertal kliniska studier. Med hjälp 
av in-vitro cellstudier (celler som växer i en cellkultur istället för i en 
organism), djurstudier och en rad kliniska studier har metodens säker-
het och funktion kunnat kartläggas. Man har kunnat se effekter både 
på läkning av vävnad och på inflammationer. Dock har det under 2015 
blivit tydligt att ytterligare studier och kartläggning behövs för att me-
toden ska bli fullt ut accepterad.

Vetenskapliga studier
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Bolaget har 28 gällande patent fördelade på tio grundpatent. 
Till dessa tillkommer 15 patentansökningar som har inlämnats 
nationellt eller till The European Patent Office (EPO). Förutom 
de tio grundpatenten finns ytterligare en ansökan som endast 
inlämnats och erhållits i USA. Aktiva patent löper ut mellan 
2016 och 2032. 

Under året avslutades en del patent på grund av att 
de antingen förföll på grund ålder (20 år) eller att de 
bedömdes både vara i en dyr slutfas, d.v.s. inom fyra år 
från att förfalla, och samtidigt verkningslösa utifrån den 
teknik som bolaget numera använder sig av. 

Patenten omfattar metoder och anordningar för ljus-
terapi respektive olika funktioner hos utrustning för 
ljusterapi. Styrelsen för Biolight gör bedömningen att 
patentskyddet för bolagets nuvarande produktsor-
timent är tillräckligt för att skydda bolaget mot alla 
väsentliga plagiat, men att kontinuerlig utveckling av 
patentportföljen är viktig för att bibehålla och öka bola-
gets konkurrenskraft.

Under 2013 erhölls svenska patent för metodens rörliga 
ljusbild samt patent gällande behandlingsprogrammens 
uppbyggnad. Ljusets dynamik och rörliga ljusfält är 

unikt för Biolight metoden. Det rörliga ljusfältet åstad-
koms tidigare genom en mekanisk rörelse och den nya 
tekniken ersätter mekanik med en unik digital ljusbild. 
Dessa patent är en vidareutveckling och förstärkning 
av bolagets grundläggande patent. Skyddet gäller fram 
till 2030 respektive 2032. Samtliga nya patent söktes 
internationellt (PCT) och processen för omvandling till 
nationella patent på strategiskt valda marknader som 
Europa, Kina, USA, Kanada och Indien pågår.

Utöver varumärket Biolight har bolaget varumärket Bio-
dynam. Varumärkena har varumärkesskyddats i väsent-
liga länder och skyddet kommer att utökas kontinuerligt 
när behov uppstår. Bolaget har dock beslutat tidigare 
att inte förnya skyddet av Biodynam när det förfaller 
för respektive land. Bolaget har under året ansökt om 
skydd för ytterligare ett varumärke.

Patent, mönsterskydd 
och varumärken
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Inom hästsporten finns en rad behandlingsmetoder som konkurrerar 
med Biolight i så mån att de också behandlar en eller flera av de skade-
typer som Biolight används för. Som exempel kan nämnas tryckvågs-
behandlingar, så kallade shock wave, som används både inom veteri-
när- och humanmedicin för att behandla senskador. Biolight kan stolt-
sera med minst lika hög effektivitet och dessutom med att, till skillnad 
från shock wave, vara smärtfri, ljudlös och kunna utföras av alla.

Kryoterapi eller frysterapi är en annan vanlig behand-
lingsform inom hästsporten. Mycket kalla omslag 
läggs runt leder eller senor för att minska svullnad och 
inflammation. Behandlingen är ganska obehaglig för 
hästen och innebär en viss risk för den som utför be-
handlingen då det inte är ovanligt att hantera flytande 
kväve eller frusen koldioxid.

I USA finns ett fåtal bolag som erbjuder snarlika ljusbe-
handlingsmetoder för hästsporten.

BioScan, Inc.

BioScan grundades 1993 i USA. Behandling av tävlings-
hästar. Grundaren Nadine Donahue har en mångårig 
bakgrund som hästtränare och tävlingsryttare.

Light-Force-Therapy, Inc.

Bolaget grundades 1997 i USA. Ursprungligen endast 
behandling av hästar. I dag behandlas även människor 
för smärtlindring och ledbesvär.

Inom sportmedicinen finns idag inga kända konkurren-
ter som på medicinsk-teknisk väg arbetar med att öka 
prestation. Inom skadelindring och läkning återfinns 
lågeffektslasern hos flera bolag, men denna metod 
används inte för att öka uthållighet och styrka hos 
användaren. 

Idag arbetar man i stället med prestation genom träning 
och näring. Ingenting utesluter att Biolight med den 
nya produkten, utökar sitt produktutbud till att också 
innefatta andra prestationshöjande produkter som kan 
komplettera vår metod.

Konkurrenter
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Under sommaren 2015 avstannade försäljningen 
utomlands kännbart. Efter omfattande analyser av 
anledningarna till detta har vi kunnat dra slutsatsen att 
det vetenskapliga underlaget för Biolights metod inte 
räckt till för att övertyga veterinärer i andra europeiska 
länder. Veterinärerna har rått sina kunder att inte köpa 
och använda Biolight. Den organisation vi byggt upp 
för försäljning i Europa blev snabbt en förlust att bära 
varje månad. Även i Sverige bromsade försäljningen in 
för första gången på flera år och alla Biolights resurser 
mobiliserades att vända den negativa trenden. 

Under september månad 2015 samlades ledning och 
styrelse för att fatta en rad viktiga och avgörande beslut 
för Biolights framtid. Med vetskap om att hästsporten 
utgör en för liten och för begränsad marknad för bola-
get, fattades beslutet att övergå till en distributions-
modell där alla marknads- och försäljningsrelaterade 
kostnader bärs av distributören. Biolights dåvarande 
försäljningschef tog över organisation och ansvar för 
hästsportsegmentet. 

Med en lägre kostnadsbas och frigjorda resurser kan nu 
Biolight fokusera på två för framtiden helt avgörande 
utmaningar; att utveckla en konkurrenskraftig konsu-
mentprodukt för humanmarknaden och att stärka det 
vetenskapliga underlaget för Biolights metod.

Efter omfattande analys av existerande litteratur 
och av externa vetenskapliga studier, har ledning och 
styrelse identifierat sportmarknaden - och då främst 
uthållighetssporter - som den marknad där Biolights 
metod både kan ha värdefull effekt för användaren och 
där bolaget har resursmässiga möjligheter att lyckas. 
Denna marknad med sporter som löpning, cykling och 
långfärdsskidor, har ett mycket stort antal utövare i 
många länder. Framgångar för bolag inom sportteknik 
som till exempel Garmin, visar på god potential inom 
denna marknad. 

Vi arbetar nu med stort fokus på att genomföra veten-
skapliga studier där Biolights effekt på prestation i ut-
hållighetssporter utvärderas och valideras. Vi genomför 

VDs kommentar

Biolight har genom åren satsat på olika marknader inom animal 
och human vård. Dock har satsningarna aldrig räckt till för att nå 
lönsamhet i bolaget. Mycket förståeligt har tålamodet börjat tryta 
bland våra aktieägare. Strategin att satsa ordentligt på ökad 
försäljning inom hästsporten var i grunden riktig, då detta segment 
svarade bäst på Biolights metod. Med ett kraftigt förbättrat resultat 
2014 bedömdes att lönsamheten var inom räckhåll och en betydande 
satsning internationellt inleddes. Under de första månaderna 2015 
såg satsningen främst i Frankrike ut att bli riktigt lyckad, vilket åter-
speglades i omsättning och resultat för första halvåret. 
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en omfattande studie vid ett sportuniversitet i Litauen 
som vi fått oss rekommenderat av Karolinska Institutet. 
I studien kommer Biolights effekt på prestation utvär-
deras över flera veckor i ett så kallat Wingate-protokoll. 
Vidare utför vi studier på odlade muskelceller vid Uni-
versitetssjukhuset i Linköping där själva grundprincipen 
i Biolights metod (våglängder, pulsering och rotation) 
utvärderas. Vi hoppas således kunna optimera effekten 
av framtida Biolight-produkter samt få en stabil veten-
skaplig grund för metoden.

Parallellt arbetar vi intensivt med design och teknisk 
utveckling av en tunn, böjbar produkt som ska kunna 
fästas runt de stora muskelgrupperna, till exempel en 
lårmuskel. Således kan man mycket effektivt behandla, 
utan att som idag behöva hålla i produkten. Vi har också 
ökat behandlingsytan för att stödja en statisk behand-
ling, där maskinen inte behöver förflyttas fram och 
tillbaka över kroppsytan.

 I det här skedet har vi inte lyckats få EU-finansiering 
för utvecklingsprojekten, men vi har för avsikt att lämna 
in en ny ansökan när vi har ett bättre vetenskapligt un-
derlag. Med anledning av detta första avslag har vi varit 
mycket kostnadsmedvetna vid upphandlingen av både 
vetenskapliga studier, teknisk utveckling och design. För 
denna första fas i arbetet kommer vi ha en totalkostnad 
understigande 450 TSEK.  

Resultaten av studierna och en prototypdesign kommer 
snart att kunna redovisas. Ett erhållande av tillfreds-
ställande resultat av studierna tillsammans med en 
modern och funktionell produktdesign kommer att 
utgöra en solid bas för en kommersiell framgång för 
bolaget. 

Jenny Carenco
Verkställande direktör
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Vision

Biolight ska genom egenutvecklad teknologi för ljus-
terapi bli en ledande aktör inom effektiv, alternativ och 
kompletterande behandling för förbättrad prestation 
vid fysisk ansträngning, snabbare återhämtning och 
förbättrad blodcirkulation för såväl människor som 
djur. Biolight ska kontinuerligt ligga i framkant gällande 
teknologi och utveckling, samt säkerställa hög kvalitet 
och kundnöjdhet genom att ta ett helhetsansvar för 
behandlingsresultaten.

Affärsidé

Biolight erbjuder produkter, metoder och kunnande 
kring avancerad ljusbehandlingsteknik, avsedd att för-
bättra prestation vid fysisk ansträngning, ge snabbare 
återhämtning och förbättrad blodcirkulation.

Strategi

Biolight ska uppfylla sin vision och förverkliga sin 
affärsidé främst genom att tillämpa följande tre 
strategiska principer:

• Fördelar, medicinska effekter och användnings-
 områden hos Biolights metoder och produkter ska 
 beläggas och dokumenteras enligt vetenskapliga 
 principer.

• Bolagets produkter och metoder ska tillhandhållas 
 i form av lättanvända enheter, som genom sin 
 utformning främjar användandet av och tillgänglig-
 heten till avancerad ljusbehandling.

• Bolaget ska arbeta med starkt fokus på kunden och 
 utveckla och marknadsföra produkter och tjänster 
 som har kundens nytta som utgångspunkt.

Affärsmodell

Bolagets intäkter genereras vid försäljning av behand-
lingsutrustning samt försäljning av tilläggstjänster.

Biolights teknologi

Behandling med Biolight ökar blodgenomströmningen, 
tillför de skadade cellerna syre och förser dem med 
energi.

Vision, affärsidé och strategier
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Organisation

• Bibehålla låga fasta kostnader samt eventuellt 
 under årets andra hälft påbörja rekrytering av 
 resurser för lansering av Biolights nya produkt.

Försäljning

• Genom distributören Conpendi fortsätta försälj-
 ningsinsatserna mot skandinavisk hästsport.

• Förbereda lanseringen av Biolights produkt för 
 sportmarknaden. 

Produkt

• Genom nära samarbete med målgrupper och 
 specialister ta fram en ny produktmodell för 
 sportmarknaden. 

Kliniska utvärderingar

• Befästa och dokumentera Biolights effekt inom 
 prestation, återhämtning och blodcirkulation.

Ekonomiska och finansiella mål

• Bolagets försäljning till distributör ska vara stadig 
 och växande.

• Bolaget ska bibehålla den låga kostnadsbas som 
 blev ett resultat av omstruktureringen i slutet av 
 2015, noggrant tillföra finansiella medel till produkt-
 utveckling samt upphandla externa tjänster med 
 stor kostnadsmedvetenhet.  

Verksamhetsmål för 2016

BIOLIGHT AB       ÅRSREDOVISNING 2015 13
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Styrelse

  ROLF BÖRJESSON 
  (född 1942) civilingenjör 

  Styrelseledamot sedan 2011,
  styrelseordförande sedan 2011 

 

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap: 
Styrelseledamot Huhtamäki Oy

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap de 
senaste fem åren: Styrelseledamot SCA AB, Avery 
Dennison Corporation AB och styrelseordförande
Ahlsell AB

Aktieinnehav: 8 166 667 aktier

  LARS ANDERSSON 
  (född 1953) civilekonom 

  Styrelseledamot sedan 2010 

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap: 
Styrelseordförande Scandinavian Touch AB, 
LA-Konsult AB och New Development Technologies AB

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap de 
senaste fem åren: -

Aktieinnehav: 24 068 699 aktier

  HANS BRINDFORS
  (född 1947) 

  Styrelseledamot sedan 2012  

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap: 
Hans Brindfors AB

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap de 
senaste fem åren: Styrelseledamot The Brand 
Union AB, styrelseledamot Acne Studios och 
Everystone Consulting AB 

Aktieinnehav: 6 681 113 aktier

Styrelse, ledning och revisor 

Under 2011 förstärktes Biolights styrelse med två 
mycket starka industriprofiler i form av Sören Gyll och 
Rolf Börjesson. Det var början till en kraftfull förändring 
av bolaget.

Under 2012 förstärktes styrelsen ytterligare med An-
ders Härfstrand och Hans Brindfors. Båda har gedigna 
kunskaper och erfarenheter från internationellt företa-
gande, medicinska marknaden och inte minst interna-
tionellt varumärkesbyggande. En bred erfarenhet i 
styrelsen ska bidra till en stabil utveckling för bolaget. 
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Ledande befattningshavare

  JENNY CARENCO 
  (född 1973) 
  VD

 

Aktieinnehav: 0 aktier

Revisor

   Huvudansvarig revisor 
  
  TOMMY MÅRTENSSON 
  (född 1948) Auktoriserad revisor 

  PÄR OLAUSSON LIDÖ 
  (född 1973) 
  Vice VD

Aktieinnehav: 705 468 aktier

  SÖREN GYLL 
  (född 1940) Tekn dr HC 

  Styrelseledamot sedan 2011 

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap: 
Styrelseledamot i Gyttorp AB, Cactus AB och 
Nanologica AB 

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap de 
senaste fem åren: Styrelseledamot SCA och styrelse-
suppleant Gyttorp AB 

Aktieinnehav: 4 692 983 aktier

  ANDERS HÄRFSTRAND
  (född 1956) MD, PhD 

  Styrelseledamot sedan 2012  

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap: 
Ägare Härfstrand Consulting AG. Styrelseledamot 
Prothena Corporation plc

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap de 
senaste fem åren: VD BBB Therapeutics BV, VD Europa 
Makhteshim Agan Industries Ltd., VD Humabs BioMed 
SA, styrelseledamot Neurotune AG, ACINO AG och 
styrelseledamot HeiQ AG.

Aktieinnehav: 0 aktier

BIOLIGHT AB       ÅRSREDOVISNING 2015 15
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Bolagets aktie är noterad på Nordic MTF (Nordic Growth 
Market AB). Den 31 december 2015 var aktiekursen 
0,17 kr. Totala börsvärdet vid årsskiftet uppgick till 48,3 
MSEK. Under 2015 omsattes 238 331 958 aktier. 
Vid utgången av året fanns det 284 230 332 aktier. 

Utdelningspolitik

Biolight avser inte lämna utdelning för verksamhetsåret 
2015. Bolaget är ett utvecklingsbolag med en produkt 
på marknaden och en produkt som är under utveckling. 
Det innebär att bolaget inte genererade vinst under 
2015. De tillgängliga finansiella resurserna används för 
närvarande främst till produktutveckling. 

Utestående teckningsoptioner 

I samband med nyemission under 2012 utgavs 75 525 
906 teckningsoptioner som var utestående vid ut-
gången av 2012. Vid utgången av 2014 var 75 263 123 
teckningsoptioner utestående. Teckningskursen var 26 
öre och en teckningsoption gav rätten att teckna 0,61 
ny aktie. Styrelsen beslutade den 8 januari 2014 att för-
länga löptiden för dessa teckningsoptioner från 31 mars 
2014 till och med 31 mars 2015. Under första kvartalet 
2015 löstes 71 316 066 teckningsoptioner in. Bolaget 
har idag inga utestående teckningsoptioner.

Aktiekapitalets utveckling 
(kr och antal aktier) 

Aktiekapitalets utveckling sedan moderbolagets bildande, både 
avseende belopp och antal aktier, framgår av tabell i not 15. 

Ägarstruktur 

Vid utgången av 2015 var antalet aktieägare 4 227. 
De tio största aktieägarna innehade vid årsskiftet 53,98 
procent av rösterna och aktiekapitalet. Största ägare var 
Tibia Konsult AB.

Biolight-aktien

Ägarstruktur – Biolights tio största aktieägare per den
31 december 2015

Namn % av röster Antal aktier
  och kapital

Tibia Konsult AB 11,95 33 955 048
Bergfors, Curt 9,80 27 848 033
Andersson, Lars 8,47 24 068 699
Försäkringsaktiebolaget,  7,11 20 216 251
Avanza Pension 
Nordnet Pensionsförsäkring AB 6,25 17 764 299
Six Sis AG, W8imy 2,87 8 166 737
Brindfors, Hans Lennart 2,35 6 681 113
Erlandsson, Helena 1,98 5 626 681
Bk Julius Baer & Co Sweden  1,65 4 692 983
Main AC 
Hylander, Lars 1,55 4 400 000
  
Totalt 53,98 153 419 844

Ägarstatistik per den 31 december 2015

Aktieinnehav Antal Antal aktier Andel i % 
  aktieägare  av kapitalet

1-1000 2 313  403 022     0,14
1001-2000 284  424 634     0,15
2001-5000 375  1 258 895     0,44
5001-10000 310  2 431 513     0,86
10001-20000 253  3 812 664     1,34
20001-50000 299  9 861 255     3,47
50001-100000 175  13 363 269     4,70
100001- 218  252 675 080     88,90
   
Totalt 4 227  284 230 332     100,00
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Definitioner

Avkastning på eget kapital
Årets resultat enligt resultaträkningen i procent av 
genomsnittligt eget kapital.

Avskastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i 
procent av genomsnittligt sysselsatt kapital (balansom-
slutning minus icke räntebärande skulder).

Rörelsekapital
Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.

Balanslikviditet (ggr)
Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga 
skulder.

Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens 
slut.
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Styrelsen och verkställande direktören för Biolight AB 
avger härmed årsredovisning och koncernredovisning 
för verksamhetsåret 2015. I koncernen ingår Biolight 
AB och de helägda dotterbolagen Biolight Patent Hol-
ding AB, Biodynam AB och Biolight France (i det följande 
nämnt bolaget eller Biolight). 

I den här årsredovisningen anges belopp avrundade 
till tusental SEK (TSEK) om inget annat särskilt anges. 
Avrundningsdifferenser kan förekomma. 

Händelser under 2015

Marknad och försäljning 
Hästsporten har varit bolagets främsta intäktskälla 
under året. För denna marknad har Biolight övergått 
till en distributörsmodell där all försäljning sker genom 
affärspartnern Conpendi AB:s bolag. I och med detta 
har bolaget genomgått en betydande omstrukturering 
under 2015. Den fasta kostnadsbasen har sänkts och 
resurser har frigjorts för att på allvar kunna arbeta med 
en konkurrenskraftig produkt mot humanmarknaden. 

Biolight har under 2015 påbörjat arbetet med att stärka 
det vetenskapliga underlaget för bolagets metod. Detta 
för att möjliggöra en lansering mot sportmedicinen 
inom humanmarknaden.

Den internationella expansionen som inleddes med en 
satsning på hästsporten i Frankrike har avslutats och 
den försäljning som uppkommer i Frankrike sker fort-
sättningsvis via bolagets distributör. Biolights franska 
dotterbolag, Biolight France, är under nedläggning och 
dotterbolagets egna säljare blev friställda under hösten.

Koncernens utveckling 

Nettoomsättning och resultat 
Nettoomsättningen för helåret 2015 förändrades 
med -476 TSEK till 12 040 TSEK (12 516). Den lägre 
nettoomsättningen beror på införandet av ny distribu-
tionsmodell för animalmarknaderna med försäljning 
enbart via distributör för att ge bättre förutsättningar 
för tillväxt på dessa marknader och kunna fokusera på 
framtagande av produkter för humanmarknaderna. 
Detta har inneburit lägre försäljningspriser och lägre 
försäljning på animalmarknaderna samt nedläggning av 
verksamheten i det franska dotterbolaget. 

Rörelseresultatet för helåret förändrades med -2 939 
TSEK till -5 860 TSEK (-2 921). Minskningen är en följd 
av lägre nettoomsättning, nedläggning av verksam-
heten i det franska dotterbolaget samt viss tidsfördröj-
ning innan förväntade betydande kostnadsminskningar 
uppnås genom försäljning via distributör och minskad 
personalstyrka. Merparten av dessa kostnadsminsk-
ningar i moderbolaget beräknas uppnås från och med 
början av 2016. Det franska dotterbolaget belastade 
koncernens rörelseresultat med -2 222 TSEK för helåret 
och kommer inte påverka koncernens resultat framöver.

Finansiell ställning och likviditet 
Koncernens egna kapital uppgick till 22 741 TSEK 
(17 676). Soliditeten uppgick till 93,1 % (87,8 %). 
Koncernens likvida medel uppgick till 18 501 TSEK 
(15 266). Likvida medel om 10 923 och 0 TSEK 
(35 och 15 805) har under året erhållits genom 
optionsinlösen respektive nyemission netto av 
emissionskostnader.

Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten för året 
uppgick till -7 095 TSEK (-3 507). Förändringen förkla-
ras främst av lägre rörelseresultat och temporärt ökat 
varulager till följd av införande av ny distributionsmodell 
för animalmarknaderna. 

Förvaltningsberättelse
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Kassaflödet från investeringsverksamheten under 
helåret, -635 TSEK (-608), avser huvudsakligen utgifter 
för immateriella tillgångar om produktutveckling och 
nyanskaffning av patent. 

Det totala kassaflödet för året uppgick till 3 235 TSEK 
(11 737). Under 2015 erhölls likvida medel om 10 923 
TSEK genom inlösen av teckningsoptioner netto av 
emissionskostnader. 

Investeringar och produktutveckling 
Investeringar i inventarier under helåret uppgick till 10 
TSEK (0). Försäljning av inventarier uppgick till 0 TSEK (0). 

Utgifter för produktutveckling och nya patent uppgick 
under helåret till 595 TSEK (319) respektive 30 TSEK 
(289). 

Medarbetare 

Medelantalet medarbetare under helåret var 8, att 
jämföra med föregående år då medelantalet var 5. 
Medarbetarna finns inom viktiga områden för bolagets 
verksamhet; marknadsbearbetning, teknisk utveckling 
och administration. 

Riktlinjer för ersättning till 
ledande befattningshavare 
Med ledande befattningshavare avses VD och vice VD. 
Ersättningar till VD och övriga ledande befattningsha-
vare beslutas av styrelsen i Biolight. Biolight ska erbjuda 
marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekry-
tera, engagera och behålla ledande befattningshavare. 
Rörlig ersättning kan utgå i det fall bestämda villkor 
för detta uppnås. För mer information om riktlinjer för 
ersättningar till styrelse samt VD och övriga ledande 
befattningshavare, hänvisas till not 4.

Riktlinjerna baseras i huvudsak på gällande avtal
mellan bolaget och VD och övriga ledande befattnings-
havare. 

Miljö 

Bolaget bedriver ingen verksamhet som är tillstånds-
eller anmälningspliktig enligt 9 kap 6 § miljöbalken
(1998:808). Tillverkning sker hos Orbit One vars
tillverkningsprocess är certifierad i enligt med ISO
14001.

Risker, osäkerhetsfaktorer 
och riskhantering 
Biolights verksamhet, liksom allt företagande, är fören-
at med risk. Ett antal faktorer utanför bolagets kontroll 
påverkar dess resultat och finansiella ställning liksom 
ett flertal faktorer vars effekter bolaget kan påver-
ka genom sitt agerande. Nedanstående riskfaktorer 
bedöms vara de som kan komma att få störst inverkan 
på bolagets framtida utveckling. Riskerna gör ej anspråk 
på fullständighet, ej heller är riskerna rangordnade efter 
grad av betydelse.

Kliniska prövningar och regulatoriska godkännanden
Kliniska studier har hittills lett till resultat som stödjer
metodens säkerhet och goda funktion, men trots
det kan inga garantier lämnas beträffande framtida
studieresultat. Bolaget kan komma att misslyckas med
att påvisa specifika fördelar inom olika applikations-
områden. Det kan finnas olika skäl till sådana misslyck-
anden såsom att det nödvändiga antalet patienter kan 
komma att underskattas, patienter kan dra sig ur stu-
dier, studieupplägg kan bli felaktiga, kliniska centra kan 
bli förhindrade att fullgöra sina åtaganden, den kliniska 
effekten kan visa sig mindre än förväntat etc.

Biolight arbetar med erkänd och meriterad expertis
inom respektive kliniskt område vid genomförande av
kliniska utvärderingar. Gällande regulatoriska frågor
har bolaget hög intern kompetens och utveckling sker
alltid i enlighet med gällande produktstandarder för
medicintekniskt bruk.
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Myndighetsbeslut
Bolaget uppfyller den europeiska lagen, MDD 93/42/
EEC, som reglerar villkoren för att tillhandahålla
medicintekniska produkter inom EU. Inget specifikt
myndighetsbeslut utöver detta erfordras. Flertalet
länder runtom i världen tillämpar det europeiska
direktivet, vilket innebär att bolagets produkter enkelt
får tillträde till dessa marknader.

Andra länder tillämpar egna, särskilda krav som måste
uppfyllas innan man äger rätt att distribuera produkter
på dessa marknader. Inträden på nya marknader kan
således i vissa fall vara kostsamma och även innebära
att ytterligare kliniska studier behöver genomföras.

I de fall nationella lagar och förordningar finns och
som Biolight inte uppfyller, säkerställs uppfyllelse
genom att nationell expertis anlitas. Normalt kräver
dessa länder särskild registrering och granskning.

Produktansvar
Kliniska prövningar, marknadsföring och försäljning
av medicintekniska produkter är alltid förenade
med risker att patienter skadas eller på annat sätt blir
missnöjda med resultatet efter en behandling. Det kan
inte uteslutas att patienter på något sätt ställer anspråk
på ersättning från behandlande sjukvårdsteam och
de bolag som tillhandahåller produkter för sådana
behandlingar.

Företag som tillhandahåller medicintekniska produkter 
anses generellt löpa en lägre risk än exempelvis företag 
som marknadsför farmakologiska preparat. För att 
minska riskexponeringen mot eventuella framtida krav 
på ersättning har Biolight tecknat en produktansvars-
försäkring. Trots detta kan inga garantier lämnas för att 
försäkringsskyddet är tillräckligt för att täcka eventuella 
framtida ekonomiska krav på bolaget.

Immaterialrättsliga frågor
Värdet av bolaget är till betydande del beroende av
förmågan att erhålla och försvara patent och andra
immateriella rättigheter. Patentskydd kan vara osäkert
och omfatta komplicerade rättsliga och tekniska frågor.
Det finns ingen garanti för att bolagets befintliga patent 

kommer att ge tillräckligt patentskydd eller att de inte 
kommer att kringgås.

För att reducera risken har bolaget god tillgång till
expertis inom det immaterialrättsliga området och
samarbete bedrivs med ledande patentexperter och
patentbyråer. 

Konkurrenter
Biolight har efter bästa förmåga skyddat produktsys-
temet genom patent, patentansökningar och varu-
märkesskydd på de enligt bolaget strategiskt viktiga 
marknaderna. Intresset för ljusbaserade behandlings-
tekniker ökar emellertid runt om i världen och det kan 
inte uteslutas att alternativa teknologier utvecklas. 
Framtida konkurrens kan komma från väletablerade 
globala aktörer med betydligt större forskningsresur-
ser och större förmåga att snabbt nå marknaden. Om 
bolaget inte kan konkurrera effektivt med dessa aktörer 
kan framtida intäkter påverkas negativt.

Biolight bevakar kontinuerligt konkurrenter och
konkurrerande metoder och arbetar ständigt med att
utveckla produkter och förfaranden så att bolaget ska
ligga i konkurrensmässig framkant.

Beroende av nyckelpersoner
Biolight är beroende av ett antal nyckelpersoner.
Vidare beror bolagets framtida utveckling delvis på
förmågan att attrahera och behålla kvalificerad ledning
samt personal för produktutveckling, klinisk forskning
och marknadsföring. Ett bortfall av någon nyckelperson 
skulle på kort sikt kunna leda till negativa konsekvenser 
för bolagets finansiella ställning och dess resultat.

Biolight är kvalitetssäkrat och dokumenterat genom
bland annat ISO-system för medicinsk teknik och
arbetar därmed med att kontinuerligt säkerställa bola-
gets produkter, kompetens och marknadskunskaper.

Kunder
Bolaget har en distributör som fokuserar på animal-
marknaden och kunder inom denna marknad består 
av hästägare, tränare, kuskar, ryttare och veterinärer. 
Veterinärer är likt läkare utbildade i att kritiskt granska 
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nya metoder och vill gärna ha evidensbaserade metoder 
inom veterinärmedicinen. Biolights vetenskapliga  
studier ligger i huvudsak inom humana applikationer. 
Inom hästsporten efterfrågas evidens i mindre omfatt-
ning och kunderna förlitar sig mer på kollegiala referenser.

Det är ett välkänt faktum att det tar lång tid att för-
ändra sjukvårdens arbetssätt. Sjukvården arbetar
med snäva budgetramar, ansträngd ekonomi och
brutna vårdkedjor, vilket försvårar för de aktörer i
sjukvården som vill ta till sig nya metoder och för den
som vill sälja nya produkter till dessa aktörer.

Bolagets produkter säljs i huvudsak till målgrupper som 
har snabbare beslutsvägar och som traditionellt är mer
öppna för nya behandlingsmetoder, men det går inte
att utesluta att kraven på klinisk evidens och kostnader
styr även dessa grupper.

Framtida kapitalbehov 
Biolight är dimensionerat för att utvecklas med be-
gränsade kapitalinsatser och är idag en relativt liten 
organisation som bedriver utvecklings- och marknads-
föringsarbete i samarbete med externa internationella 
forskare, utvecklare, kunder och marknadsförare. Bola-
get har goda erfarenheter av att driva utvecklingsarbete 
på detta sätt. Även om bolaget lyckas uppnå samtliga 
uppställda målsättningar kan en negativ utveckling av 
kapitalmarknaden leda till att intresset för att investe-
ra i bolag som Biolight minskar, vilket kan komma att 
försvåra den fortsatta utvecklingen. Om bolaget inte 
kan generera tillräckligt med kapital för att bedriva sin 
verksamhet och inte skulle äga tillgång till löpande 
finansiering på rimliga villkor skulle detta påverka bola-
gets ställning mycket negativt. 

Händelser efter balansdagen och 
förväntad framtida utveckling 
Vår syn på utvecklingen under 2016 finns beskriven i 
form av verksamhetsmål samt ekonomiska och 
finansiella mål för 2016 på sidan 13. 

Biolight-aktien och 
ägarförhållanden 
Biolights aktie är noterad på Nordic MTF (Nordic Growth 
Market AB). Det totala antalet aktier i Biolight uppgår 
till 284 230 332. Det finns endast ett aktieslag. Aktie-
kapitalet uppgår till 17 053 819,92 SEK och kvotvärdet 
per aktie är 0,06 SEK. En aktie ger rätt till en röst på 
bolagsstämma och det finns inte några begränsningar 
i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge 
vid bolagsstämma. Antalet aktieägare i Biolight uppgick 
vid årets slut till 4 227. Största aktieägare per den 
31 december 2015 var Tibia Konsult AB med 11,95 % 
av antalet röster och aktiekapitalet.

Det finns inga begränsningar i rätten att överlåta
Biolight-aktien på grund av bestämmelser i lag
eller i Biolights bolagsordning. Biolight känner inte
heller till några avtal mellan aktieägare som kan medfö-
ra begränsningar i rätten att överlåta Biolight-aktier.
Det existerar inte några väsentliga avtal som Biolight
är part i och som får verkan eller ändras eller upphör
att gälla om kontrollen över bolaget förändras till följd
av ett offentligt uppköpserbjudande.

Styrelseledamöter samt eventuella styrelsesuppleanter
utses på årsstämman för tiden intill nästa årsstämma.
Biolights bolagsordning innehåller endast sedvanliga
bestämmelser om styrelseval och innehåller inga
regler om särskilda majoritetskrav för tillsättande av 
styrelseledamöter. 
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Årsstämma 2015 

Årsstämma 2015 hölls den 28 maj 2015 i Stockholm. 
Vid årsstämman fattades bland annat beslut om omval 
av styrelseledamöterna Lars Andersson, Hans Brind-
fors, Sören Gyll och Anders Härfstrand samt omvaldes 
Rolf Börjesson som styrelseordförande. 

Styrelsens arbete 

Styrelsen i Biolight består av fem bolagsstämmovalda 
ledamöter utan suppleanter. Tjänstemän i bolaget del-
tar i styrelsens sammanträden såsom föredraganden. 
Utöver konstituerande sammanträde har styrelsen un-
der 2015 hållit sex sammanträden, varav två i samband 
med den halvårsvisa finansiella rapporteringen. Sty-
relsens arbete följer en årlig föredragningsplan ägnad 
att säkerställa styrelsens behov av information för att 
följa och utveckla verksamheten. En arbetsordning med 
instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen 
och verkställande direktören finns. 

Moderbolaget 

Koncernen omfattar moderbolaget och de helägda 
dotterbolagen Biolight Patent Holding AB, Biodynam AB 
och Biolight France. Dotterbolaget i Frankrike startades 
under 2014 och verksamhet började utföras i dotterbo-
laget under det fjärde kvartalet 2014. Dotterbolagets 
verksamhet har lagts ned under andra halvåret 2015. 
Någon verksamhet bedrivs inte i övriga dotterbolag. 

Årsstämma och årsredovisning 

Biolight ABs årsstämma äger rum den 25 maj 2016 
kl. 14.00 på Radisson Blu Royal Viking, Vasagatan 1, 
Stockholm.

Årsredovisningen publiceras på Biolights webbplats, 
www.biolightab.se, den 26 april 2016. 

Förslag till vinstdisposition för 
moderbolaget 
Till bolagsstämmans förfogande står följande medel
(belopp i SEK):

Överkursfond 11 851 343
Balanserat resultat 0
Årets resultat -5 623 020
Summa 6 228 323

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att
medlen disponeras enligt följande:
 
Överförs i ny räkning 6 228 323
Summa 6 228 323
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 Koncernen Moderbolaget 
TSEK Not  2015 2014  2015 2014
       
Nettoomsättning 2  12 040 12 516  10 835 11 706
   12 040 12 516  10 835 11 706
       
Rörelsens kostnader       
Handelsvaror   -2 568 -2 236  -2 528 -2 009
Övriga externa kostnader 3  -8 578 -9 267  -6 802 -9 161
Personalkostnader 4  -6 397 -3 665  -4 754 -3 448
Avskrivningar av immateriella tillgångar 8  -373 -252  -373 -252
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 8  -18 -17  -15 -17
Nedläggning av dotterbolag   34 -  -1 946 -
   -17 900 -15 437  -16 418 -14 887
Rörelseresultat   -5 860 -2 921  -5 583 -3 181
       
Resultat från finansiella poster       
Ränteintäkter och liknande resultatposter 5  19 150  19 150
Räntekostnader och liknande resultatposter  5  -59 -2  -59 -2
Resultat från finansiella poster 5  -40 148  -40 148
       
Resultat före skatt   -5 900 -2 773  -5 623 -3 033
       
Skatt på årets resultat 6  - -38  - -
       
Årets resultat   -5 900 -2 811  -5 623 -3 033
       
Hänförligt till moderbolagets aktieägare   -5 900 -2 811  -5 623 -3 033
Resultat per aktie före utspädning 7  -0,02 -0,01  -0,02 -0,01
Resultat per aktie efter utspädning 7  -0,02 -0,01  -0,02 -0,01
       

       

Resultaträkningar
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 Koncernen Moderbolaget 
TSEK Not  2015 2014  2015 2014
       
TILLGÅNGAR       
Anläggningstillgångar       
       
Immateriella tillgångar       
Balanserade utgifter för produktutveckling 8  1 189 907  1 189 907
Patent 8  502 532  502 532
   1 691 1 439  1 691 1 439
       
Materiella anläggningstillgångar       
Inventarier 8, 9  7 15  0 15
   7 15  0 15
       
Finansiella anläggningstillgångar       
Andelar i dotterbolag 10  - -  755 800
Övriga finansiella anläggningstillgångar   474 325  325 1 277
   474 325  1 080 2 077
       
Summa anläggningstillgångar   2 172 1 779  2 771 3 531
       
Omsättningstillgångar       
       
Varulager 11  1 194 377  1 194 377
   1 194 377  1 194 377
       
Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar 12  1 272 902  1 137 723
Övriga fordringar   430 602  268 222
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13  854 1 207  854 1 096
   2 556 2 711  2 259 2 041
       
Likvida medel 14  18 501 15 266  18 425 14 291
       
Summa omsättningstillgångar   22 251 18 354  21 878 16 709
       
SUMMA TILLGÅNGAR   24 423 20 133  24 649 20 240

Balansräkningar
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 Koncernen Moderbolaget 
TSEK Not  2015 2014  2015 2014 
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER       
       
Bundet eget kapital       
Aktiekapital 15  17 054 14 443  17 054 14 443
   17 054 14 443  17 054 14 443
       
Fritt eget kapital       
Övrigt tillskjutet kapital/Överkursfond   58 086 49 774  11 851 6 572
Balanserat resultat   -46 499 -43 730  - -
Årets resultat   -5 900 -2 811  - 5 623 -3 033
   5 687 3 233  6 228 3 539
       
Summa eget kapital   22 741 17 676  23 282 17 982
       
Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder   758 1 150  587 1 057
Skuld till koncernbolag   - -  214 214
Övriga skulder   26 214  10 70
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16  898 1 093  556 917
       
Summa kortfristiga skulder   1 682 2 457  1 367 2 258
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   24 423 20 133  24 649 20 240 
      
Poster inom linjen       
Säkerhet för hyresavtal   109 109  109 109
Eventualförpliktelser   Inga Inga  Inga Inga
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Koncernen (TSEK) Aktiekapital Övrigt  Balanserat resultat Totalt eget kaptal
  tillskjutet kapital inkl. årets resultat hänförligt till moder-
    bolagets aktieägare

Vid årets början 2014 8 221 40 156 -43 742 4 635 
  
Årets resultat   -2 811 -2 811
Transaktioner med ägare:    
- nyemission 6 214 13 464  19 678
- nyemissionskostnader  -3 873  -3 873
- inlösen teckningsoptioner  8 27  35
Omräkningsdifferens dotterbolag   12 12
    
Eget kapital vid årets slut 2014 14 443 49 774 -46 541 17 676
    
Årets resultat   -5 900 -5 900
Transaktioner med ägare:    
- emissionskostnader  -388  -388
- inlösen teckningsoptioner 2 611 8 700  11 311
Omräkningsdifferens dotterbolag   42 42
    
Eget kapital vid årets slut 2015 17 054 58 086 -52 399 22 741

    
Moderbolaget (TSEK) Aktiekapital Överkursfond  Balanserat resultat Totalt eget kaptal
   inkl. årets resultat hänförligt till moder-
    bolagets aktieägare
    
Vid årets början 2014 8 221 5 647 -8 692 5 176
    
Årets resultat   -3 033 -3 033
Transaktioner med ägare:    
- behandling enligt beslut vid bolagsstämma  -8 692 8 692 
- nyemission 6 214 13 464  19 678
- nyemissionskostnader  -3 873  -3 873
- inlösen teckningsoptioner 8 27  35 
   
Eget kapital vid årets slut 2014 14 443 6 572 -3 033 17 982
    
Årets resultat   -5 623 -5 623
Transaktioner med ägare:    
- behandling enligt beslut vid bolagsstämma  -3 033 3 033 
- emissionskostnader  -388  -388
- inlösen teckningsoptioner 2 611 8 700  11 311
    
Eget kapital vid årets slut 2015 17 054 11 851 -5 623 23 282

Förändring i eget kapital



 Koncernen Moderbolaget 
TSEK Not  2015 2014  2015 2014 
      
Den löpande verksamheten      
Resultat före skatt   -5 900 -2 773  -5 623 -3 033
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   391 269  388 269
Betald skatt   - -38  - -
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 17  -5 509 -2 542  -5 235 -2 764
      
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      
Förändring av varulager   -817 187  -817 187
Förändring av fordringar 6  6 -645  779 -972
Förändring av kortfristiga skulder   -775 -507  -891 -920
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -7 095 -3 507  -6 164 -4 469
      
Investeringsverksamheten      
Förvärv av immateriella tillgångar   -625 -608  -625 -608
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -10 -  - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -635 -608  -625 -608
      
Finansieringsverksamheten      
Nyemission   - 19 678  - 19 678
Emissionskostnader   -388 -3 873  -388 -3 873
Inlösen teckningsoptioner   11 311 35  11 311 35
Omräkningsdifferens   42 12  - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   10 965 15 852  10 923 15 839
      
Årets kassaflöde   3 235 11 737  4 134 10 762
      
Likvida medel vid årets början   15 266 3 529  14 291 3 529
Likvida medel vid årets slut   18 501 15 266  18 425 14 291
      
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet      
Avskrivningar   391 269  388 269
   391 269  388 269
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Kassaflödesanalyser
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Allmän information 
Biolight AB (publ.) med organisationsnummer  
556724-7373 är ett aktiebolag registrerat i Sverige 
med säte i Stockholm. 

Adressen till huvudkontoret är Vasagatan 7, 111 20 
Stockholm. I Biolight-koncernen (”Biolight” eller “kon-
cernen”) ingår moderbolaget Biolight AB (publ.) (”moder-
bolaget”) och dess helägda dotterbolag Biolight Patent 
Holding AB, Biodynam AB och Biolight France. Dotterbo-
laget i Frankrike startades under 2014 och verksamhet 
började utföras i dotterbolaget under det fjärde kvartalet 
2014. Dotterbolagets verksamhet har lagts ned under 
andra halvåret 2015. Någon verksamhet bedrivs inte i 
övriga dotterbolag. Biolight är ett medicintekniskt företag 
som säljer en egenutvecklad patenterad utrustning för 
avancerad ljusbehandling. Metoden, som lämpar sig 
för såväl människor som djur, används exempelvis vid 
läkning av sår och andra inflammatoriska tillstånd, eller 
för återhämtning efter kraftiga muskelansträngningar. 
Behandlingen, som utförs utvärtes, är ett icke-farmako-
logiskt komplement till traditionella behandlingsmeto-
der. Bolagets aktie är sedan november 2007 noterad på 
Nordic MTF (Nordic Growth Market AB). 

Koncernredovisningen godkändes för offentliggörande 
av styrelsen den 26 april 2016 och kommer att framläg-
gas för årsstämman den 25 maj 2016 för fastställande. 

Redovisningsprinciper och värderingsprinciper
Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) 
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1, 
Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”).

K3 tillämpas för första gången
Detta är första året bolaget tillämpar K3 och övergångs-
datum till K3 har fastställts till den 1 januari 2014. 
Bolaget tillämpade tidigare de av EU godkända Interna-
tional Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolk-
ningar av IFRS Interpretations Committee som gäller 
för perioder som börjar den 1 januari 2014 eller senare. 
Vidare tillämpade koncernen Årsredovisningslagen och 
Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 
1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. 
Moderbolagets årsredovisning var upprättad i enlig-
het med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för 
juridiska personer.

Vid övergången till K3 har bestämmelserna i kapitel 35 
Första gången detta allmänna råd tillämpas, tillämpats 
vilka kräver att bolag tillämpar K3 retroaktivt. Över-
gången till K3 har inte medfört någon ändring i redo-
visningsprinciper som haft någon effekt på bolagets 
finansiella rapporter.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Biolight 
AB och de företag över vilka moderbolaget direkt eller 
indirekt har bestämmande inflytande (dotterbolag). 
Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma 
ett annat företags finansiella och operativa strategier i 
syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömning-
en av om ett bestämmande inflytande föreligger, ska 
hänsyn tas till innehav av finansiella instrument som 
är potentiellt röstberättigade och som utan dröjsmål 
kan utnyttjas eller konverteras till röstberättigade eget 
kapitalinstrument. Hänsyn ska också tas till om företa-
get genom agent har möjlighet att styra verksamheten. 
Bestämmande inflytande föreligger i normalfallet då 
moderbolaget direkt eller indirekt innehar aktier som 
representerar mer än 50 procent av rösterna.

Se avsnitt Rörelseförvärv nedan för redovisning av 
förvärv och avyttring av dotterbolag.

Redovisningsprinciperna för dotterbolag överens-
stämmer med koncernens redovisningsprinciper. Alla 
koncerninterna transaktioner, mellanhavanden samt 
orealiserade vinster och förluster hänförliga till kon-
cerninterna transaktioner har eliminerats vid upprät-
tandet av koncernredovisningen.

Rörelseförvärv
Rörelseförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden.

Köpeskillingen för rörelseförvärvet värderas till verk-
ligt värde vid förvärvstidpunkten, vilket beräknas som 
summan av de verkliga värdena per förvärvstidpunkten 
för erlagda tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder 
samt emitterade egetkapitalinstrument och utgifter 
som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet. Exempel 
på utgifter är transaktionskostnader. I köpeskillingen 
ingår villkorad köpeskilling, förutsatt att det vid förvärv-
stidpunkten är sannolikt att köpeskillingen kommer att 
justeras vid en senare tidpunkt och att beloppet kan 

Not 1: Allmän information och redovisnings- och värderingsprinciper
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uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Anskaffningsvärdet 
för den förvärvade enheten justeras på balansdagen 
och när den slutliga köpeskillingen fastställs, dock ej 
senare än ett år efter förvärvstidpunkten.

Goodwill och negativ goodwill
Vid rörelseförvärv där summan av köpeskillingen, verk-
ligt värde på minoritetens andelar och verkligt värde vid 
förvärvstidpunkten på tidigare aktieinnehav överstiger 
verkligt värde vid förvärvstidpunkten på identifierbara 
förvärvade nettotillgångar redovisas skillnaden som 
goodwill i koncernbalansräkningen. Om skillnaden är 
negativ, ska värdet på identifierbara tillgångar och skul-
der omprövas. 

Förändringar i innehavet
Förvärv eller avyttring av andelar i företag som är dot-
terbolag såväl före som efter förändringen anses vara 
en transaktion mellan ägare och effekten av transaktio-
nen redovisas direkt i eget kapital.

Goodwill
Goodwill utgör skillnaden mellan anskaffningsvärdet 
och koncernens andel av det verkliga värdet på ett för-
värvat dotterbolags identifierbara tillgångar och skulder 
på förvärvsdagen. Vid förvärvstidpunkten redovisas 
goodwill till anskaffningsvärde och efter det första 
redovisningstillfället värderas den till anskaffningsvärde 
efter avdrag för avskrivningar och eventuella nedskriv-
ningar. Goodwill skrivs av över den förväntade nyttjan-
deperioden vilken uppgår till 10 år.

Per varje balansdag gör bolaget en bedömning om det 
finns någon indikation på att värdet av goodwill är lägre 
än det redovisade värdet. Finns det en sådan indikation 
beräknar bolaget återvinningsvärdet för goodwill och 
upprättar en nedskrivningsprövning.

Vid prövning av nedskrivningsbehov fördelas goodwill 
på de kassagenererande enheter som förväntas bli 
gynnade av förvärvet. Om återvinningsvärdet för en 
kassagenererande enhet fastställs till ett lägre värde än 
det redovisade värdet, fördelas nedskrivningsbeloppet. 
Först minskas det redovisade värdet för goodwill som 
hänförts till den kassagenererande enheten och sedan 
minskas det redovisade värdet på övriga tillgångar i 
proportion till det redovisade värdet för varje tillgång i 
enheten. 

En redovisad nedskrivning av goodwill återförs i en 
senare period endast om nedskrivningen föranleddes 

av en särskild extern omständighet av ovanlig karaktär 
som inte förväntas upprepas och senare händelser har 
inträffat som upphäver verkningarna av denna omstän-
dighet.

Intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersätt-
ning som erhållits eller kommer att erhållas, med av-
drag för mervärdesskatt, rabatter och liknande avdrag.

– Försäljning av behandlingsutrustning 
Intäkter från försäljning av behandlingsutrustning 
redovisas när följande villkor är uppfyllda: de väsentliga 
risker och förmåner som är förknippade med varor-
nas ägande har överförts till köparen, Biolight behåller 
inte något engagemang i den löpande förvaltningen 
och utövar inte heller någon reell kontroll över den 
utrustning som sålts, inkomsten kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska 
fördelar som Biolight ska få av transaktionen kommer 
att tillfalla Biolight, och de utgifter som uppkommit eller 
som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Dessa villkor bedöms 
vara uppfyllda när leverans har skett. 

– Uthyrning av behandlingsutrustning 
Intäkter från uthyrning av behandlingsutrustning 
periodiseras och intäktsredovisas linjärt under hyres-
avtalets löptid. Direkta utgifter som uppstår då ett 
hyresavtal ingås läggs till det redovisade värdet för den 
uthyrda behandlingsutrustningen och kostnadsförs vid 
leveranstillfället. Samtliga hyresavtal avseende be-
handlingsutrustning klassificeras som operationella lea-
singavtal. För beskrivning av klassificering av leasingav-
tal, se avsnitt om leasingavtal nedan. 

– Försäljning av ljusbehandlingar 
Intäkter från genomförda ljusbehandlingar redovisas 
enligt samma villkor som för försäljning av behandlings-
utrustning. Behandlingar säljs på fil eller smartcard för 
laddning av behandlingsutrustning. 

– Ränteintäkter 
Ränteintäkter periodiseras över löptiden med till-
lämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är 
den ränta som gör att nuvärdet av alla framtida in- och 
utbetalningar under räntebindningstiden blir lika med 
det redovisade värdet av fordran.
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Leasingavtal
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de 
ekonomiska risker och fördelar som förknippas med 
ägandet av en tillgång i allt väsentligt överförs från lea-
segivaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal klassifi-
ceras som operationella leasingavtal.

Koncernen innehar enbart operationella leasingavtal.

Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnads-
förs linjärt över leasingperioden, såvida inte ett annat 
systematiskt sätt bättre återspeglar användarens eko-
nomiska nytta över tiden. För beskrivning av redovis-
ningsprincip för operationella leasingavtal där koncer-
nen är leasegivare, se beskrivning av intäkter ovan. 

Utländsk valuta
Moderbolagets redovisningsvaluta är svenska kronor 
(SEK).

Omräkning av poster i utländsk valuta
Vid varje balansdag räknas omsättningstillgångar och 
kortfristiga skulder i utländsk valuta om till balansda-
gens kurs. Icke-monetära poster, som värderas till his-
toriskt anskaffningsvärde i en utländsk valuta, räknas 
inte om. Valutakursdifferenser redovisas i rörelseresul-
tatet eller som finansiell post utifrån den underliggande 
affärshändelsen i den period de uppstår.

Omräkning av utlandsverksamhet
Omräkning till redovisningsvaluta för utlandsverksam-
het sker på följande sätt:

- Tillgångar och skulder, inklusive jämförelsetal, till res-
pektive balansdagskurs.
- Intäkter och kostnader, inklusive jämförelsetal, till 
genomsnittlig kurs för perioden.

Valutakursdifferenser eller omräkningsdifferenser 
redovisas direkt mot eget kapital. Avyttras nettoinves-
teringen ska de ackumulerade omräkningsdifferenserna 
som är hänförliga till utlandsverksamheten redovisas i 
resultaträkningen. 

Redovisade värden på tillgångar och skulder som 
uppkommit i samband med att en förvärvsanalys upp-
rättats, t.ex. goodwill och över- eller undervärden, ska 
räknas om till balansdagens kurs.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald 
semester, betald sjukfrånvaro m m samt pensioner 
redovisas i takt med intjänandet. Beträffande pensio-
ner och andra ersättningar efter avslutad anställning 
klassificeras dessa som avgiftsbestämda eller för-
månsbestämda pensionsplaner. Koncernen har endast 
avgiftsbestämda pensionsplaner. Det finns inga övriga 
långfristiga ersättningar till anställda.

För avgiftsbestämda planer betalar koncernen fast-
ställda avgifter till en separat oberoende juridisk enhet 
och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. 
Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med 
att förmånerna intjänas vilket normalt sammanfaller 
med tidpunkten för när premier erläggs.

Inkomstskatter 
Skattekostnader utgörs av summan av aktuell skatt och 
uppskjuten skatt. 

Aktuell skatt under perioden
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet 
för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det 
redovisade resultatet i resultaträkningen då det har 
justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla 
kostnader samt för intäkter och kostnader som är skat-
tepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Koncernens 
aktuella skatteskuld beräknas enligt de skattesatser 
som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader 
mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i 
de finansiella rapporterna och det skattemässiga värdet 
som används vid beräkning av skattepliktigt resultat. 
Uppskjuten skatt redovisas enligt den s k balansräk-
ningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder redovisas för 
i princip alla skattepliktiga temporära skillnader, och 
uppskjutna skattefordringar redovisas i princip för alla 
avdragsgilla temporära skillnader i den omfattning det 
är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida 
skattepliktiga överskott. Uppskjutna skatteskulder 
och skattefordringar redovisas inte om den temporära 
skillnaden är hänförlig till goodwill eller om den uppstår 
till följd av en transaktion som utgör den första redovis-
ningen av en tillgång eller skuld (som inte är ett rörel-
seförvärv) och som, vid tidpunkten för transaktionen, 
varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat. 
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Uppskjuten skatteskuld redovisas för skattepliktiga 
temporära skillnader hänförliga till investeringar i dot-
terbolag, utom i de fall koncernen kan styra tidpunkten 
för återföring av de temporära skillnaderna och det är 
sannolikt att en sådan återföring inte kommer att ske 
inom överskådlig framtid. De uppskjutna skatteford-
ringar som är hänförliga till avdragsgilla temporära 
skillnader avseende sådana investeringar ska bara 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att beloppen 
kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott och 
det är troligt att ett sådant utnyttjande kommer att ske 
inom överskådlig framtid. 

Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar 
prövas vid varje bokslutstillfälle och reduceras till den 
del det inte längre är sannolikt att tillräckliga skatte-
pliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga för att 
utnyttjas, helt eller delvis, mot den uppskjutna skatte-
fordran. 

Uppskjuten skatt beräknas enligt de skattesatser som 
förväntas gälla för den period då tillgången återvinns 
eller skulden regleras, baserat på de skattesatser (och 
skattelagar) som har beslutats eller aviserats före 
balansdagen. 

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder netto-
redovisas endast om legal rätt till kvittning föreligger 
vilket normalt är fallet när aktuell skatt debiteras av en 
och samma myndighet och skatten kan betalas med ett 
nettobelopp. 

Aktuell och uppskjuten skatt för perioden 
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kost-
nad eller intäkt i resultaträkningen, utom när skatten 
är hänförlig till transaktioner som redovisas direkt mot 
eget kapital. I sådana fall ska även skatten redovisas 
direkt mot eget kapital. 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar.

Anskaffningsvärdet består av inköpspriset och utgifter 
som är direkt hänförliga till tillgången för att bringa den 
på plats och i skick att användas. Tillkommande utgifter 
inkluderas endast i tillgången eller redovisas 

som en separat tillgång, när det är sannolikt att fram-
tida ekonomiska fördelar som kan hänföras till posten 
kommer koncernen till godo och att anskaffningsvärdet 
för densamma kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla 
övriga kostnader för reparationer och underhåll samt 
tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen i 
den period då de uppkommer.

Koncernen innehar inga materiella anläggningstill-
gångar där skillnader i förbrukningen av en materiell 
anläggningstillgångs betydande komponenter bedöms 
vara väsentlig. Därmed har ingen materiell anläggnings-
tillgång delats upp i komponenter. 

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 
kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde, 
eventuellt minskat med beräknat restvärde vid nyttjan-
deperiodens slut, skrivs av linjärt över dess bedömda 
nyttjandeperiod som för inventarier uppskattas till 5 år. 
Avskrivning påbörjas när den materiella anläggningstill-
gången kan tas i bruk. 

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder 
omprövas om det finns indikationer på att förväntad 
förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med 
uppskattningen vid föregående balansdag. När bolaget 
ändrar bedömning av nyttjandeperioder, omprövas även 
tillgångens eventuella restvärde. Effekten av dessa 
ändringar redovisas framåtriktat.

Borttagande från balansräkningen
Det redovisade värdet för en materiell anläggnings-
tillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering 
eller avyttring, eller när inte några framtida ekonomiska 
fördelar väntas från användning eller utrangering/av-
yttring av tillgången eller komponenten. Den vinst eller 
förlust som uppkommer när en materiell anläggnings-
tillgång eller en komponent tas bort från balansräkning-
en är skillnaden mellan vad som eventuellt erhålls, efter 
avdrag för direkta försäljningskostnader, och tillgångens 
redovisade värde. Detta redovisas i resultaträkningen som 
en övrig rörelseintäkt respektive övrig rörelsekostnad.

Immateriella tillgångar 
Anskaffning genom separata förvärv 
Immateriella tillgångar som förvärvats separat redovisas 
till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av-
skrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar. 
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Avskrivning sker linjärt över tillgångarnas uppskattade 
nyttjandeperioder, vilka uppskattas till 5 år för balanse-
rade utgifter för produktutveckling och 10 år för patent. 
Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder 
omprövas om det finns en indikation på att dessa har 
förändrats jämfört med uppskattningen vid föregående 
balansdag. Effekten av eventuella ändringar i upp-
skattningar och bedömningar redovisas framåtriktat. 
Avskrivning påbörjas när tillgången kan användas.

Utgifter för produktutveckling redovisas som en im-
materiell tillgång endast om samtliga följande villkor är 
uppfyllda: 

- Det är tekniskt möjligt för bolaget att färdigställa 
den immateriella anläggningstillgången så att den kan 
användas eller säljas.
- Bolagets avsikt är att färdigställa den immateriella 
tillgången och att använda eller sälja den.
- Bolaget har förutsättningar att använda eller sälja den 
immateriella tillgången.
- Det är sannolikt att den immateriella tillgången kom-
mer att generera framtida ekonomiska fördelar.
- Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekono-
miska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen 
och för att använda eller sälja den immateriella tillgång-
en.
- Bolaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter 
som är hänförliga till den immateriella tillgången under 
dess utveckling.

Utgifter för initial registrering av patent redovisas som 
immateriell tillgång, utgifter för vidmakthållande av 
patent kostnadsförs löpande. Om det inte är möjligt att 
redovisa någon internt upparbetad immateriell tillgång 
redovisas utgifterna för utveckling som en kostnad i den 
period de uppkommer. 

Samtliga utgifter för forskning kostnadsförs i den period 
de uppkommer. 

Borttagande från balansräkningen
En immateriell tillgång tas bort från balansräkning-
en vid utrangering eller avyttring eller när inte några 
framtida ekonomiska fördelar väntas från användning 
eller utrangering/avyttring av tillgången. Den vinst eller 
förlust som uppkommer när en immateriell tillgång tas 
bort från balansräkningen är skillnaden mellan vad som 
eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta försäljnings-
kostnader, och tillgångens redovisade värde. Detta 

redovisas i resultaträkningen som en övrig rörelseintäkt 
respektive övrig rörelsekostnad.

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och 
immateriella tillgångar exklusive goodwill
Vid varje balansdag analyserar koncernen de redovisade 
värdena för materiella anläggningstillgångar och imma-
teriella tillgångar för att fastställa om det finns någon 
indikation på att dessa tillgångar har minskat i värde. 
Om så är fallet, beräknas tillgångens återvinningsvärde 
för att kunna fastställa värdet av en eventuell nedskriv-
ning.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med 
avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet. 
Verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader 
är det pris som koncernen beräknar kunna erhålla vid 
en försäljning mellan kunniga, av varandra oberoende 
parter, och som har ett intresse av att transaktionen 
genomförs, med avdrag för sådana kostnader som är 
direkt hänförliga till försäljningen. Vid beräkning av nytt-
jandevärde diskonteras uppskattat framtida kassaflöde 
till nuvärde med en diskonteringsränta före skatt som 
återspeglar aktuell marknadsbedömning av pengars 
tidsvärde och de risker som förknippas med tillgången. 

Om återvinningsvärdet för en tillgång fastställs till ett lägre 
värde än det redovisade värdet, skrivs det redovisade vär-
det på tillgången ned till återvinningsvärdet. En nedskriv-
ning ska omedelbart kostnadsföras i resultaträkningen.

Vid varje balansdag gör koncernen en bedömning om 
den tidigare nedskrivningen inte längre är motiverad. 
Om så är fallet återförs nedskrivningen delvis eller helt. 
Då en nedskrivning återförs, ökar tillgångens redovi-
sade värde. Det redovisade värdet efter återföring av 
nedskrivning får inte överskrida det redovisade värde 
som skulle fastställts om ingen nedskrivning gjorts av 
tillgången under tidigare år. En återföring av en ned-
skrivning redovisas direkt i resultaträkningen.

Varulager
Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, det vill 
säga till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoför-
säljningsvärdet på balansdagen. Anskaffningsvärdet 
beräknas genom tillämpning av först in, först ut-meto-
den (FIFU). Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade 
försäljningspriset efter avdrag för uppskattade kostna-
der för färdigställande och uppskattade kostnader som 
är nödvändiga för att åstadkomma en försäljning. 
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Finansiella instrument
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i 
balansräkningen när koncernen blir part till instrumen-
tets avtalsenliga villkor. En finansiell tillgång, eller del av 
finansiell tillgång, bokas bort från balansräkningen när 
den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången 
upphör, regleras eller när koncernen förlorar kontrollen 
över den. En finansiell skuld, eller del av finansiell skuld, 
bokas bort från balansräkningen när den avtalade för-
pliktelsen fullgörs eller på annat sätt upphör.

Vid det första redovisningstillfället värderas omsätt-
ningstillgångar och kortfristiga skulder till anskaffnings-
värde. Långfristiga fordringar samt långfristiga skulder 
värderas vid det första redovisningstillfället till upplupet 
anskaffningsvärde. Låneutgifter periodiseras som en 
del i lånets räntekostnad enligt effektivräntemetoden 
(se nedan).

Vid värdering efter det första redovisningstillfället vär-
deras omsättningstillgångar enligt lägsta värdets prin-
cip. Kortfristiga skulder värderas till nominellt belopp.

Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värde-
ras efter det första redovisningstillfället till upplupet 
anskaffningsvärde.

Upplupet anskaffningsvärde
Med upplupet anskaffningsvärde avses det belopp till 
vilket tillgången eller skulden initialt redovisades med 
avdrag för amorteringar, tillägg eller avdrag för ackumu-
lerad periodisering enligt effektivräntemetoden av den 
initiala skillnaden mellan erhållet/betalat belopp och 
belopp att betala/erhålla på förfallodagen samt med 
avdrag för nedskrivningar.

Effektivräntan är den ränta som vid en diskontering 
av samtliga framtida förväntade kassaflöden över den 
förväntade löptiden resulterar i det initialt redovisade 
värdet för den finansiella tillgången eller den finansiella 
skulden.

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag utvärderar koncernen om det finns 
indikationer på att en eller flera finansiella anläggnings-
tillgångar minskat i värde. Exempel på sådana indikatio-
ner är betydande finansiella svårigheter hos låntagaren, 
avtalsbrott eller att det är sannolikt att låntagaren 
kommer att gå i konkurs. 

För finansiella anläggningstillgångar som värderas till 
upplupet anskaffningsvärde beräknas nedskrivningen 
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och 
nuvärdet av företagsledningens bästa uppskattning av 
framtida kassaflöden. Diskontering sker med en ränta 
som motsvarar tillgångens ursprungliga effektivränta. 
För tillgångar med rörlig ränta används den på balans-
dagen aktuella räntan.

För finansiella anläggningstillgångar som inte värderas 
till upplupet anskaffningsvärde beräknas nedskrivning-
en som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde 
och det högsta av verkligt värde med avdrag för för-
säljningskostnader och nuvärdet av företagsledningens 
bästa uppskattning av de framtida kassaflödena som 
tillgången förväntas ge.

Likvida medel
Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla 
tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut 
samt andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan 
omvandlas till kontanter och är föremål för en obetydlig 
risk för värdefluktuationer. För att klassificeras som 
likvida medel får löptiden inte överskrida tre månader 
från tidpunkten för förvärvet.

Skulder och eget kapital 
Vid emission av aktier redovisas en ökning av eget 
kapital när en utomstående part är skyldig att överföra 
kontanter eller andra resurser till bolaget i utbyte mot 
emitterade aktier. En ökning av eget kapital ska också 
redovisas om bolaget erhållit kontanter eller andra 
resurser innan egetkapitalinstrument är emitterat, och 
bolaget inte kan krävas på återbetalning. 

Aktier eller andra egetkapitalinstrument värderas till 
verkligt värde av de kontanter eller andra resurser som 
bolaget mottagit eller har att fordra. Direkta utgifter i 
samband med en egetkapitaltransaktion ska redovisas 
som avdragspost från eget kapital.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har en befintlig 
förpliktelse (legal eller informell) som en följd av en 
inträffad händelse, det är sannolikt att ett utflöde av 
resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen 
och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

En avsättning omprövas varje balansdag och justeras så 
att den återspeglar den bästa uppskattningen av det 
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belopp som krävs för att reglera den befintliga förplik-
telsen på balansdagen, med hänsyn tagen till risker 
och osäkerheter förknippade med förpliktelsen. När en 
avsättning beräknas genom att uppskatta de utbetal-
ningar som förväntas krävas för att reglera förpliktel-
sen, motsvarar det redovisade värdet nuvärdet av dessa 
utbetalningar.

Där en del av eller hela det belopp som krävs för att 
reglera en avsättning förväntas bli ersatt av en tredje 
part, ska gottgörelsen särredovisas som en tillgång i 
koncernbalansräkningen när det är så gott som säkert 
att den kommer att erhållas om bolaget reglerar förplik-
telsen och beloppet kan beräknas tillförlitligt.

Koncernen redovisar inga avsättningar.

Ansvarsförbindelser
En ansvarsförbindelse är en möjlig förpliktelse till följd 
av inträffade händelser och vars förekomst endast 
kommer att bekräftas av att en eller flera osäkra framti-
da händelser, som inte helt ligger inom bolagets kon-
troll, inträffar eller uteblir, eller en befintlig förpliktelse 
till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas 
som skuld eller avsättning eftersom det inte är sanno-
likt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att 
reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan 
beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. Ansvarsförbin-
delser redovisas inom linjen i balansräkningen.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar koncernens förändringar av 
likvida medel under räkenskapsåret. Kassaflödesana-
lysen har upprättats enligt den indirekta metoden. Det 
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner 
som medfört in- och utbetalningar.

Redovisningsprinciper för moderbolaget
Skillnaderna mellan moderbolagets och koncernens 
redovisningsprinciper beskrivs nedan:

Andelar i dotterbolag
Andelar i dotterbolag redovisas till anskaffningsvärde. 
Utdelning från dotterbolag redovisas som intäkt när 
rätten att få utdelning bedöms som säker och kan be-
räknas på ett tillförlitligt sätt.

Leasingavtal 
Moderbolaget redovisar alla leasingavtal som opera-
tionella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften 
kostnadsförs linjärt over leasingperioden, såvida inte ett 
annat systematiskt sätt bättre återspeglar användarens 
ekonomiska nytta över tiden.
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Not 2: Nettoomsättning

 Koncernen Moderbolaget 
TSEK   2015 2014  2015 2014
      
Försäljning behandlingsutrustning  10 934 12 018  9 728 11 208
Uthyrning behandlingsutrustning  284 316  284 316
Ljusbehandlingar  616 135  616 135
Övrigt  206 46  206 46
      
Summa  12 040 12 516  10 835 11 706

Nettoomsättning för 2014 avser huvudsakligen kunder i Sverige, Frankrike och Norge. Nettoomsättning för 2015 avser huvudsakligen 
kunder i Sverige och Frankrike.

Not 3:  Övriga externa kostnader

 Koncernen Moderbolaget 
TSEK   2015 2014  2015 2014
      
Hyreskostnader exklusive hyra personbilar  642 681  642 681
Försäkringskostnader     66 85  66 85
Konsultkostnader  1 254 2 410  1 254 2 410
Annons-, reklam- och mässkostnader  1 407 1 220  1 407 1 220
Försäljningsprovision  864 1 266  864 1 266
Patentkostnader  460 580  460 580
Personbilskostnader  185 240  185 240
Övriga poster  3 699 2 786  1 923 2 680
      
Summa  8 578 9 267  6 802 9 161
varav revisionsuppdrag  140 288  140 288
varav revision utanför revisionsuppdrag  - -  - -
varav skatterådgivning  - -  - -
varav övriga tjänster  - -  - -
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Not 4: Medelantal anställda och personalkostnader

Koncernen    2015   2014

Medelantalet anställda    varav män  varav män
Sverige (moderbolaget)   5 59% 5 71%
Frankrike   3 21% 0 -
      
Koncernen, summa   8 44% 5 65%
      
      
Könsfördelning i bolagsledningen, moderbolaget    2015   2014 

    Antal varav män Antal varav män
Styrelse    5 5 5 5
VD och övriga ledande befattningshavare    2 1 2 1

Ledande befattningshavare under 2015 och 2014 var VD och vice VD.

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader  2015   2014
 
 Löner och Sociala Löner och Sociala
 ersättningar kostnader ersättningar kostnader
    
Moderbolaget     
Styrelse - - - -
(varav pensionskostnader)  (-)  (-) 
VD och övriga befattningshavare 2 130 491 1 272 503
(varav pensionskostnader)  (217)  (223)
Övriga anställda 1 447 685 1 074 599
(varav pensionskostnader)  (117)  (128)
    
Moderbolaget, summa 3 577 1 176 2 346 1 102
(varav pensionskostnader)  (334)  (351)
    
Koncernbolag (Biolight France)    
Styrelse - - - -
(varav pensionskostnader)  (-)  (-)
VD och övriga befattningshavare - - - -
(varav pensionskostnader)  (-)  (-)
Övriga anställda 1 152 491 149 68
(varav pensionskostnader)  (16)  (2)
    
Koncernbolag, summa 1 152 491 149 68
(varav pensionskostnader)  (16)  (2)
    
Koncernen, summa 4 729 1 667 2 495 1 170
(varav pensionskostnader)  (350)  (353)
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Ersättningar till styrelsen 
Enligt stämmobeslut uppgår arvodet till styrelsens 
ordförande och ledamöter för 2015 till totalt 300 TSEK. 
Styrelsens ordförande erhåller ett arvode om 100 TSEK 
medan övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget 
erhåller en ersättning om 50 TSEK vardera. Styrelsen 
har valt att avstå sitt arvode för 2015. 

Ersättningar till VD
Ersättningar till VD beslutas av styrelsen i Biolight. 
Från och med den första september 2014 trädde Jenny 
Carenco in som inhyrd VD för bolaget. Hon har för detta 
under 2015 erhållit ersättning om 1 260 TSEK (380).

Ersättningar till övriga ledande befattningshavare 
Med ledande befattningshavare avses VD och vice VD 
under 2015. Ersättningar till VD och vice VD beslutas 
av styrelsen i Biolight. Vice VD har enligt avtal rätt till 
fast lön. Rörlig bonus kan utgå vid uppfyllelse av årligen 
överenskomna bonusmål. Därutöver har vice VD haft 
rätt till tjänstebil. Vice VD har förutom pensioner enligt 
lagen om allmän försäkring rätt till pensioner motsva-
rande 25 procent av fast lön. Under året har ersättning-
ar till vice VD om 1 087 TSEK (1 115) kostnadsförts, 
varav lön 870 TSEK (892) och pension 217 TSEK (223). 

Mellan bolaget och vice VD gäller en ömsesidig upp-
sägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från bola-
gets sida har vice VD rätt till avgångsvederlag under 
6 månader utöver ersättning under uppsägningstiden. 
Pensionsålder för vice VD är 65 år.

Incitamentsprogram 
För närvarande finns inga optionsprogram för ledande 
befattningshavare.

Not 5: Finansiella inäkter och kostnader

 Koncernen Moderbolaget 
TSEK   2015 2014  2015 2014
      
Ränteintäkter, koncernbolag  - -  - -
Ränteintäkter, övriga  19 150  19 150
Räntekostnader, koncernbolag  - -  - -
Räntekostnader, övriga  -59 -2  -59 -2
      
Summa  -40 148  -40 148

.
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Not 6:  Skatt på årets resultat

Koncernen   
Avstämning av effektiv skatt 2015 2014 
      
Resultat före skatt  -5 900   -2 773 
Skatt enligt gällande skattesats för koncernen  1 298 22,0%  610 22,0%
    
Skatteeffekt av:    
Ej avdragsgilla kostnader  -79 -1,3%  -84 -3,0%
Ej skattepliktiga intäkter  31 0,5%  50 1,8%
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande 
aktivering av uppskjuten skatt  -1 250 -21,2%  -614 -22,2%

Redovisad skattekostnad  0 0,0%  -38 -1,4%
       
Moderbolaget   
Avstämning av effektiv skatt 2015 2014 
    
Resultat före skatt  -5 623   -3 033 
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget  1 237 22,0%  667 22,0%
    
Skatteeffekt av:    
Ej avdragsgilla kostnader  -286 -5,1%  -84 -2,8%
Ej skattepliktiga intäkter  31 0,6%  50 1,6%
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande 
aktivering av uppskjuten skatt  -982 -17,5%  -633 -20,8%
    
Redovisad skattekostnad  0 0%  0 0%
    
Moderbolagets underskottsavdrag  68 600   63 200 
      
Några uppskjutna skattefordringar har inte redovisats för moderbolagets underskottsavdrag. 
Utnyttjande av underskottsavdragen är inte tidsbegränsat.    .

Not 7:  Resultat per aktie

Koncernen    2015  2014
   
Resultat per aktie före utspädning    -0,02  -0,01
Resultat per aktie efter utspädning    -0,02  -0,01
Genomsnittligt antal utestående aktier (tusental)    273 355  223 417
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Not 8: Immateriella och materiella anläggningtillgångars 
anskaffningsvärde och avskrivningar
Balanserade utgifter för produktutveckling Koncernen Moderbolaget 
TSEK   15-12-31 14-12-31  15-12-31 14-12-31
      
Ingående anskaffningsvärde  1 252 933  1 252 933
Investeringar  595 319  595 319
Försäljningar/utrangeringar  - -  - -
Omklassificeringar m.m.  - -  - -
      
Utgående anskaffningsvärde  1 847 1 252  1 847 1 252
      
Ingående ackumulerade avskrivningar  -345 -126  -345 -126
Årets avskrivningar  -313 -219  -313 -219
Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar  - -  - -
Omklassificeringar m.m.  - -  - -
      
Utgående avskrivningar  -658 -345  -658 -345
      
Utgående redovisat värde  1 189 907  1 189 907

Patent Koncernen Moderbolaget 
TSEK   15-12-31 14-12-31  15-12-31 14-12-31
      
Ingående anskaffningsvärde  577 288  577 288
Investeringar  30 289  30 289
Försäljningar/utrangeringar  - -  - -
Omklassificeringar m.m.  - -  - -
      
Utgående anskaffningsvärde  607 577  607 577
      
Ingående ackumulerade avskrivningar  -45 -12  -45 -12
Årets avskrivningar  -60 -33  -60 -33
Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar  - -  - -
Omklassificeringar m.m.  - -  - -
      
Utgående avskrivningar  -105 -45  -105 -45
      
Utgående redovisat värde  502 532  502 532
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Inventarier Koncernen Moderbolaget 
TSEK   15-12-31 14-12-31  15-12-31 14-12-31
      
Ingående anskaffningsvärde  225 225  225 225
Investeringar  10 -  - -
Försäljningar/utrangeringar  - -  - -
Omklassificeringar m.m.  - -  - -
      
Utgående anskaffningsvärde  235 225  225 225
      
Ingående ackumulerade avskrivningar  -210 -193  -210 -193
Årets avskrivningar  -18 -17  -15 -17
Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar  - -  - -
Omklassificeringar m.m.  - -  - -
      
Utgående avskrivningar  -228 -210  -225 -210
      
Utgående redovisat värde  7 15  0 15

Not 9: Leasing

Räkenskapsårets leasingkostnader uppgår till 697 TSEK (762).  Kostnader för leasing med en återstående löptid om minst ett år uppgår 
till 0 TSEK (1 933), varav kostnaden inom ett år uppgår till  0 TSEK (602 ), mellan ett och fem år 0  TSEK (1 331 ) och över fem år till 0 TSEK 
(0). Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing. 

Not 10: Andelar i dotterbolag 

Moderbolaget (TSEK) Antal aktier Ägarandel Eget kapital Redovisat värde
    
Biolight Patent Holding AB 1 000 100% 100 705
Org.nr 556497-5448    
Säte Stockholms kommun    
    
Biodynam AB 500 100% 50 50
Org.nr 556847-8118    
Säte Stockholms kommun    
    
Biolight France 5 000 100% 45 -
Org.nr 802 830 786    
Säte i Versailles, Frankrike    
   15-12-31 14-12-31
    
Ingående anskaffningsvärde   800 755
Nyanskaffningar   -45 45
Redovisat värde vid årets slut   755 800
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Not 11: Varulager

TSEK Koncernen Moderbolaget 
  15-12-31 14-12-31 15-12-31 14-12-31
      
Handelsvaror  1 194 377 1 194 377
      
Summa  1194 377 1194 377

Not 12: Kundfordringar

TSEK   Koncernen  Moderbolaget
   15-12-31 14-12-31 15-12-31 14-12-31
      
Utestående obetalda kundfakturor  1 699 1 225 2 002 1 046
Avgår osäkra kundfordringar  -427 -324 -865 -324
      
Summa  1 272 902 1 137 723
      
Ledningen bedömer att redovisat värde för kundfordringar, netto efter reserv för osäkra fordringar, överensstämmer 
med verkligt värde.       
      
Osäkra kundfordringar 
    
Osäkra kundfordringar vid årets början  -324 -493 -324 -493
Konstaterade förluster  0 313 0 313
Återföring av tidigare reserveringar  0 46 0 46
Årets reserveringar av osäkra kundfordringar  -103 -190 -541 -190
Utgående balans  -427 -324 -865 -324
 
     
Koncernen (TSEK)  15-12-31  14-12-31 
Åldersanalys kundfordringar Brutto Reserv Kund- Brutto Reserv Kund-
   osäkra kund- fordringar  osäkra kund- fordringar
   fordringar   fordringar

Ej förfallna 1 039 0 1 039 640 0 640
Förfallna 30 dagar 0 0 0 53 0 53
Förfallna 31-60 dagar 0 0 0 12 0 12
Förfallna 61-90 dagar 0 0 0 107 -32 75
Förfallna > 90 dagar 659 -427 233 413 -291 122
Summa 1 699 -427 1 272 1 225 -324 902
       
Bolagets bedömning är att betalning kommer erhållas för kundfordringar som är förfallna men inte skrivits ned.
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Not 13: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

TSEK Koncernen Moderbolaget 
  15-12-31 14-12-31 15-12-31 14-12-31
      
Patentkostnader  380 617 380 617
Personbilskostnader  13 35 13 35
Försäkringskostnader  36 92 36 92
Hyror  166 144 166 144
Upplupna intäktsräntor  0 34 0 34
Övrigt  258 286 258 174
    
Summa  854 1 207 854 1 096

Not 14: Likvida medel

TSEK Koncernen Moderbolaget 
  15-12-31 14-12-31 15-12-31 14-12-31
      
Kassamedel och banktillgodohavanden  18 501 15 266 18 425 14 291
      
Summa  18 501 15 266 18 425 14 291
       
Banktillgodohavanden är betalningsbara på anfordran.
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Transaktion/Datum Aktievärde, Förändring Totalt Totalt
 kvotvärde aktiekapital aktiekapital (SEK) antal aktier

Bildande av bolag 2007 100,00 100 000 100 000 1 000
Nyemission 070927 100,00 474 390 574 390 5 744
Split per 070927 0,06   9 573 183
Nyemission 090519 0,06 574 392 1 148 782 19 146 366
Nyemission 100415 0,06 191 464 1 340 246 22 337 427
Nyemission 101102 0,06 335 061 1 675 307 27 921 783
Nyemission 110513 0,06 670 123 2 345 430 39 090 496
Nyemission 111201 0,06 170 654 2 516 084 41 934 728
Nyemission 111213 0,06 1 172 715 3 688 799 61 479 976
Nyemission 120516 0,06 4 531 554 8 220 353 137 005 882
Optionsinlösen 130520 0,06 1 350 8 221 703 137 028 383
Nyemission 140305 0,06 6 214 180 14 435 883 240 598 044
Optionsinlösen 140401 0,06 1 652 14 437 534 240 625 572
Optionsinlösen 140521 0,06 6 121 14 443 655 240 727 590
Optionsinlösen 150415 0,06 2 610 165 17 053 820 284 230 332
    
15-12-31 0,06  17 053 820 284 230 332

Moderbolagets aktier är av samma slag och ger samma 
rättigheter. Aktiernas kvotvärde är 0,06 kronor. 

Aktiekapitalet den 31 december 2015 var 17 053 820 
SEK (14 443 655). Ökningen av aktiekapitalet under 
2015, 2 610 165 SEK, är hänförlig till inlösen av 
teckningsoptioner. 

Aktiekapitalets utveckling sedan moderbolagets bildande, 
både avseende belopp och antal aktier, framgår av 
tabellen nedan.

Not 15: Moderbolagets aktiekapital

Not 16: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

TSEK Koncernen Moderbolaget 
  15-12-31 14-12-31 15-12-31 14-12-31
      
Förutbetalda intäkter  22 33 22 33
Upplupna personalrelaterade kostnader  595 612 349 509
Övrigt  280 448 185 375
      
Summa  898 1 093 556 917
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Not 17: Erhållen och betald ränta

TSEK Koncernen Moderbolaget 
  2015 2014 2015 2014
      
Erhållen ränta  19 116 19 116
Betald ränta  -59 -2 -59 -2
      
Summa  -40 114 -40 114

Transaktioner med närstående sker på marknadsmässi-
ga villkor och all verksamhet är konkurrensutsatt. Maylo 
Consulting AB, helägt av Jenny Carenco, närstående 
till styrelseledamot i bolaget, har under helåret erhållit 
ersättning om 1 260 TSEK (963) för Jenny Carencos 
befattning som inhyrd VD för bolaget. 

Säkerheter och ansvarsförbindelser har ej utfärdats. 

Biolight har inte några betydande transaktioner eller 
fordringar/skulder med styrelseledamöter eller ledande 
befattningshavare. För information om ersättningar till 
ledande befattningshavare och styrelseledamöter och 
deras innehav av aktier och teckningsoptioner i bolaget 
hänvisas till not 4 respektive sidorna 36–37.

Not 18: Transaktioner med närstående
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att 
koncern- och årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med god redovisningssed i Sverige och ger en rättvisan-
de bild av koncernens och moderbolagets verksamhet, 
ställning och resultat, samt att förvaltningsberättelsen 
ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncer-
nens och moderbolagets verksamhet, ställning och 

resultat samt beskriver väsentliga risker och osäker-
hetsfaktorer som de bolag som ingår i koncernen står 
inför. Årsredovisningen och koncernredovisningen har 
godkänts för utfärdande av styrelsen och verkställande 
direktören den 26 april 2016. Moderbolagets respektive 
koncernens resultat- och balansräkning blir föremål för 
fastställande på årsstämman den 25 maj 2016.

Rolf Börjesson
Styrelseordförande

Sören Gyll
Styrelseledamot

Stockholm den 26 april 2016

Lars Andersson
Styrelseledamot

Anders Härfstrand
Styrelseledamot

Hans Brindfors
Styrelseledamot

Jenny Carenco
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har angivits den 26 april 2016.

Tommy Mårtensson
Auktoriserad revisor

Intygandemening samt styrelsens och 
verkställande direktörens underskrifter
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Till årsstämman i Biolight AB (publ.)
Organisationsnummer 556724-7373

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen

Jag har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Biolight AB (publ.) för rä-
kenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår i detta 
dokument på sidorna 18–45.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen och verkställande direk-
tören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsre-
dovisning och koncernredovisning som inte innehåller 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och 
koncernredovisningen på grundval av min revision. Jag 
har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standar-
der kräver att jag följer yrkesetiska krav samt plane-
rar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet 
att årsredovisningen och koncernredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhäm-
ta revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn 
väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat 
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna 
kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar 
årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge 
en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåt-

gärder som är ändamålsenliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenlighe-
ten i de redovisningsprinciper som har använts och av 
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering 
av den övergripande presentationen i årsredovisningen 
och koncernredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbola-
gets och koncernens finansiella ställning per den 31 
december 2015 och av dessas finansiella resultat och 
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. För-
valtningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultat- 
räkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar

Utöver min revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen har jag även utfört en revision av förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
samt styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för Biolight AB (publ.) för räkenskapsåret 2015-01-
01 - 2015-12-31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dis-
positioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och 
det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisionsberättelse
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Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust och om förvaltningen på grundval av min 
revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisions-
sed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebo-
lagslagen.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har 
jag utöver min revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat 
om någon styrelseledamot eller verkställande direktö-
ren på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagsla-
gen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden.

Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrel-
sens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfri-
het för räkenskapsåret.

Stockholm den 26 april 2016

Tommy Mårtensson
Auktoriserad revisor
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