Bokslutskommuniké 2017

Finansiell utveckling

Fjärde kvartalet – Oktober - december 2017
•
•
•

Nettoomsättning: 3 443 (3 711) TSEK
Resultatet efter finansiella poster: -4 982 (-3 975) TSEK
Resultatet per aktie*: -0,48 (-0,39) SEK

* Periodens resultat dividerat med 10 273 539 aktier
Belopp inom parentes avser samma period föregående år.

Helåret januari – december 2017
•
•
•

Nettoomsättning: 13 544 (14 612) TSEK
Resultatet efter finansiella poster: -16 907 (-11 966) TSEK
Resultatet per aktie*: -1,64 (-1,16) SEK

* Årets resultat dividerat med 10 273 539
Belopp inom parentes avser samma period föregående år.

Viktiga händelser

UNDER PERIODEN – Oktober - december
•
•
•

Bolaget får ett underhandsbesked från den kinesiska myndigheten CFDA att de
godkänt Coretherm för den kinesiska marknaden
Styrelsen i ProstaLund AB beslutar om kraftfulla förändringar samt
kostnadsbesparingar för dotterbolaget i USA.
Nya Coretherm data kring metodens effekt på behandling av mycket stora
prostatakörtlar presenterades på det årliga svenska urologimötet

EFTER PERIODENS SLUT
•
•
•

ProstaLund AB: ProstaLund tillförs cirka 13 MSEK genom företrädesemission
Prostalund erhåller formellt marknadstillstånd för Coretherm för den kinesiska
marknaden
Centrasjukhuset i Mikkeli Finland presenterar sina behandlingsdata från sina
första Coretherm patienter på det årliga finska urologmötet i Uleåborg

Bokslutskommuniké 2017
VD’s kommentar

Coretherm-metoden uppvisar ett mycket gott kliniskt resultat och vi är fortsatt styrkta av
Coretherm som en säker, effektiv och patientvänlig metod. Vi kommer under 2018 introducera
nästa generations behandlingssystem med ett utvecklat användargränssnitt och metodstöd. Det
skapas en plattform för en kvalitetssäkrad och uniform metod.
I Skandinavien används CoreTherm-metoden i rutinmässig vård av många kliniker varav fyra
universitetssjukhus och vi har en etablerad kundbas att vidareutveckla marknaden från. Svensk
sjukvård har för närvarande en besvärande kösituation med långa väntetider, något som i mycket
hög utsträckning gäller för vår patientgrupp. I samband med omprioritering av marknadsinvesteringar har vi påbörjat en intensifierad satsning i Skandinavien för att lyfta fram CoreTherm
som lösningen på problemen.
Idag behandlas ca 600 patienter per år med CoreTherm i Skandinavien och behovet är över
60 000 patienter. Vår bedömning är att denna marknad har en betydande tillväxtpotential som
måste få en ökad fokus och prioritet inom bolaget. Under 2017 ökade försäljningen på vår
hemmamarknad med 18%.
Coretherm har under året erhållit godkännande av den kinesiska myndigheten CFDA, China Food
and Drug Administration. Detta godkännande innebär att vi nu kan gå in i nästa fas i utvecklingen
av den kinesiska marknaden tillsammans med vår distributör, Shaanxi Yuandaolong Medical
Technologies. Den kinesiska marknaden för medicintekniska produkter är bland de största i
världen och den starkast växande. Patientunderlaget för BPH i Kina har beskrivits i litteraturen där
över 8 miljoner män sökte vård för BPH som primär eller sekundärdiagnos redan år 2000.
Marknadsutveckling i Kina kräver en långsiktig och metodisk bearbetning, ett arbete som
påbörjats. Vidare planeras kompletterande registrering av nästa generations Coretherm system
med tillbehör.
Under verksamhetsåret har vi genomfört upprepade ansträngningar på den amerikanska
marknaden med ny personal i ett försök att komma in på sjukhussegmentet. Vi har som ett
resultat av dessa aktiviteter och feedback från viktiga sjukhus under 2017 beslutat att genomföra
förändringar i vår marknadsbearbetning. Etablerade privatkliniker har sedan länge använt en
föråldrad metod då Schelinkatetern inte har FDA godkännande. För att nu etablera den moderna
Coretherm-metoden såsom den används framgångsrikt vid ett flertal kliniker i Skandinavien
planeras en förnyad klinisk utvärdering tillsammans med universitetssjukhus i USA. Utan
medicinska evidens från universitet av den senaste metoden har det varit svårt att knyta upp
kunder vid större sjukhus i USA. En negativ perception har skapats av tidigare etablerade
undermåliga mikrovågsteknologier. Marknadsaktiviteter och investeringar i försäljningsaktiviteter
är fruktlösa utan ett starkt underbyggt kliniskt argument från universitetssjukhus med senaste
metodens Coretherm. Av den anledningen har vi under året kraftigt reducerat våra
marknadsinvesteringar och personal i USA, vilket även resulterat i en lägre försäljningsvolym i USA
under 2017.
Vad gäller övriga marknader har ProstaLund idag försäljning på ett fåtal marknader inom EU men
vi avser inte att genomföra betydande marknadsinvesteringar utanför Skandinavien eller Kina
under året utan snarare minska dessa till förmån för prioriterade.
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Slutligen vill jag även lyfta fram pågående utvärdering av CoreTherms eventuella effekt vid utveckling
av prostatacancer. Utgångspunkten har varit observationen från de 1342 patienter som behandlats
med Coretherm vid den största kliniska verksamheten i Sverige och som uppvisat en låg
prostatacancerincidens jämfört med en normalpopulation. Vidare publicerades en mycket
omfattande registerstudie från Danmark som konstaterade att BPH-patienter var förknippade med en
två till tre gånger högre prostatacancerincidens än normalbefolkningen vilket motsvarar vad som kan
förväntas från en BPH patientgrupp. Den hypotes vi nu vill undersöka vidare är vilken effekt vår
värmebehandling har vid utvecklandet av prostatacancer.
ProstaLund har därför initierat två pilotstudier för att ytterligare belysa CoreTherms medicinska värde
för BPH-patienter i form av en sänkt riskprofil för prostatacancer. Vi bedömer att det i dagsläget är
för tidigt att spekulera i vad denna eventuella effekt kan ha för marknadsinverkan. BPH-patienter är
emellertid en identifierbar riskgrupp med förhöjd cancerincidens och potentiellt skulle CoreThermbehandlingen kunna leda till betydande besparingar även för prostatcancervården.
Sammanfattningsvis kan sägas att vi under året har haft betydande utmaningar i USA men blivit
styrkta i metodens roll inom den skandinaviska sjukvårdssystemet. Det pågår en förändring inom den
svenska sjukvården som gör att vi ser med tillförsikt fram emot 2018. Lanseringen av den senaste
generationens Coretherm system kommer ytterligare att understryka metodens roll och skapa nya
affärsmöjligheter.
.
Hans Östlund
VD i ProstaLund AB (publ)

Kontakt

För ytterligare information kontakta:
Hans Östlund, VD, +46 (0) 70 624 07 40, hans.ostlund@prostalund.com

Om ProstaLund

ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som
utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad
prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en
individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är
noterat på AktieTorget och har cirka 1 500 aktieägare. Fokus för 2018 ligger på lansering
av den nya, moderna versionen av CoreTherm samt marknadsexpansion, dels lokalt inom
Norden och dels till Kina. Se även - www.prostalund.se.
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Finansiell information

Investeringar – fjärde kvartalet
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick
till 0 (578) TSEK. Investeringar i immateriella
anläggningstillgångar uppgick till 697 (183) TSEK.
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick
till 0 (0) TSEK.

Bolagsuppgifter

ProstaLund AB (publ), organisationsnummer 5567453245, är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i
Lund som är moderbolag i ProstaLund-koncernen.
Adressen till huvudkontoret är Mobilvägen 10, 223 62
Lund. Helägda dotterbolag är Lund Instruments AB
(vilande), Coretherm Medical Inc (USA) och sedan den
1/10 2014 även bolaget Nordisk Medicin & Teknik AB.

Finansiell ställning och finansiering
Kassaflödet från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital uppgick till -16 226 (-11
980) TSEK. Likvida medel uppgick vid periodens utgång
till 1 584 (20 672) TSEK. Eget kapital uppgick 13 775
(30 811) TSEK och soliditeten uppgick till 77 (87) %.

Aktien
Bolagets aktie är föremål för handel på aktiemarknaden
sedan oktober 2013 efter notering på AktieTorget. Antal
aktier vid periodens utgång var 10 273 539 stycken och
kvotvärdet var 1,00 SEK per aktie. Samtliga aktier är av
samma slag och har samma rösträtt.

Finansiell ställning och finansiering – fjärde
kvartalet
Kassaflödet från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital uppgick till -5 384 (-2 933)
TSEK.

Rapportens omfattning

Organisation

Denna bokslutskommuniké omfattar perioden från och
med den 1 januari 2017 till och med den 31 december
2017. De jämförande uppgifterna i delårsrapporten
avser motsvarande period under 2016, om inte annat
anges. Samtliga uppgifter i rapporten avser ProstaLundkoncernen, om det inte uttryckligen anges att
uppgifterna avser moderbolaget ProstaLund AB (publ).

Koncernen hade vid utgången av perioden 8 (10)
anställda varav 4 (6) män och 4 (4) kvinnor.
Genomsnittligt antal anställda under perioden var 11 (7).

Forskning och utveckling
Utvecklingsarbetet drivs i egen regi i samarbete med
externa kliniker och teknikkonsulter. Utvecklingsarbetet
är inriktat på nyutveckling och vidareförädling av
nuvarande produktportfölj.

Omsättning och resultat
Nettoomsättningen uppgick till 13 544 (14 612) TSEK,
vilket var en minskning om 7 % jämfört med föregående
år. Rörelseresultatet uppgick till -16 900 (-11 809)
TSEK.
Resultat efter skatt uppgick till -16 894 (-11 974) TSEK.

Utsikter för 2018
Fokus för 2018 ligger på lansering av den nya, moderna
versionen av CoreTherm samt marknadsexpansion, dels
lokalt inom Norden och dels till Kina.

Omsättning och resultat – fjärde kvartalet
Nettoomsättningen uppgick till 3 443 (3 711) TSEK, vilket
var en sänkning om 7 % jämfört med föregående år.
Rörelseresultatet uppgick till -4 982 (-3 807) TSEK.
Resultat efter skatt uppgick till -4 969 (-3 975) TSEK.

Försäkringar
ProstaLund har sedvanlig företagsförsäkring som även
innefattar ett produktansvarsskydd. Försäkringsskyddet
är föremål för löpande översyn. Styrelsen bedömer att
företagsförsäkringen är anpassad till verksamhetens
nuvarande omfattning.

Investeringar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick
till 0 (1 009) TSEK. Investeringar i immateriella
anläggningstillgångar uppgick till 2 974 (733) TSEK.
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick
till 0 (0) TSEK.
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Tvister

-

ProstaLund är inte part i något rättsligt förfarande eller
skiljeförfarande som har betydande effekter på bolagets
finansiella ställning eller lönsamhet. Styrelsen känner
inte heller till några omständigheter som skulle kunna
leda till att något sådant rättsligt förfarande eller
skiljeförfarande skulle kunna uppkomma.

-

Finansiella instrument och riskhantering
Den främsta finansiella risk som föreligger i koncernen
är valutarisk. En väsentlig del av koncernens försäljning
sker i utländsk valuta. Därmed är koncernen exponerad
för valutafluktuationer. Någon valutasäkring sker inte
regelmässigt eftersom ProstaLund bedömer att riskerna
inte är väsentliga.

-

Förslag till disposition av ProstaLunds resultat
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen
aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 1 januari
2017 tom 31 december 2017.

Riskfaktorer
ProstaLunds verksamhet påverkas av ett antal risker
vars effekter skulle kunna ha en negativ inverkan på
dess framtid, resultat eller finansiella ställning. I senaste
årsredovisningen, som finns tillgänglig på bolagets
hemsida www.prostalund.se, finns en beskrivning av
riskfaktorerna. Nedan listas, utan inbördes ordning, de
riskfaktorer som bedöms vara av störst betydelse:
-

Årsredovisning
ProstaLunds årsredovisning för 2017 är planerad att
publiceras på bolagets (www.prostalund.se) och
AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor
under april 2018.

Beroende av finansiering
Beroende av nyckelpersoner
Regulatoriska godkännanden
Produktansvar
Konkurrens

Årsstämma
Årsstämma i bolaget är planerad att hållas onsdagen
den 16 maj 2018 i Lund.

Framtida rapportdatum
- 16 maj 2018, Delårsrapport kvartal 1 – 2018
- 21 augusti 2018, Halvårsrapport – 2018
- 14 november 2018, Delårsrapport kvartal 3 - 2018

Ersättningspolicy
Vägledande är att ProstaLund ska erbjuda sin ledning
och nyckelpersoner konkurrenskraftig ersättning
baserad på marknadsläget, företagets prestation och
individuell prestation. Ersättningens utformning ska
försäkra att ledningen och nyckelpersoner och
aktieägarna har gemensamma mål.

Granskning av revisor
Bokslutskommunikén har inte varit föremål för
översiktlig granskning av bolagets revisor.

Transaktioner med närstående
Nedan följer en förteckning av de transaktioner som
under perioden har skett mellan koncernen och
närstående. Samtliga transaktioner har skett på
marknadsmässiga grunder och villkor:
-

Sonny Schelin, genom Schelin Medicin AB , 802 (653)
TSEK avseende klinisk och medicinsk rådgivning
samt ersättning för resekostnader
Sören Johansson, genom Venture Tehcnology
Sören Johansson, 1 169 (1 054) TSEK avseende
ersättning för konsultuppdrag samt resekostnader
ProstaLund AB (publ) har fakturerat Lund Science
AB samt Hemma på Österlen AB, bolag ägda av
Magnus Bolmsjö, för hyror 302 (380) TSEK
avseende del av lokal vilken ProstaLund har
förstahandskontrakt
ProstaLund AB (publ) har fakturerat Schelin
Medicin AB, bolag ägt av Sonny Schelin, 1 275 (578)
TSEK för erhållna varor

Magnus Bolmsjö, styrelseledamot, genom Lund
Science AB, 1 522 (1 341) TSEK avseende
företagsledning, forskning och utveckling samt
ersättning för resekostnader
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Redovisningsprinciper
Denna rapport har upprättats i enlighet med
Årsredovisningslagen
och
Bokföringsnämndens
allmänna råd. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpats överensstämmer med de
redovisningsprinciper som användes vid upprättandet
av den senaste årsredovisningen.

Lund den 27 februari 2017
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av företagets
verksamhet, ställning och resultat.

Sonny Schelin (ordf)

Magnus Bolmsjö

William Gunnarsson

Sören Johansson

Hans Östlund (vd)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget måste offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom AktieTorgets försorg, för offentliggörande den
28 februari 2018. ProstaLunds VD Hans Östlund nås genom ovanstående kontaktuppgifter.
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Resultaträkning i sammandrag – Koncern
Belopp i TSEK

Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat

Okt-dec

Okt-dec

Jan-dec

Jan-dec

2017

2016

2017

2016

3 443

3 711

13 544

14 612

-347

-1 232

-4 539

-5 780

3 096

2 479

9 005

8 832

Försäljningskostnader

-5 560

-4 362

-18 323

-16 126

Administrationskostnader

-2 128

-1 283

-6 383

-3 626

-411

-351

-1 210

-860

-6

-375

11

12

Forsknings- och utvecklingskostnader
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

27

85

0

-41

-4 982

-3 807

-16 900

-11 809

Ränteintäkter och liknande resultatposter

919

931

-1057

-1057

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
och kortfristiga placeringar *
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

-22

-7

-31

-4 982

-3 967

-16 907

-11 966

0

-8

0

-8

13

0

13

0

-4 969

-3 975

-16 894

-11 974

Skatt
Uppskjuten skatt
Periodens resultat

*I posten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar motsvaras hela beloppet om
1 057 TSEK av tilläggsköpeskilling som utgått för moderbolagets förvärv av dotterbolaget Nordisk Medicin & Teknik AB
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Balansräkning i sammandrag – Koncern
Belopp i TSEK

2017-12-31

2016-12-31

5 443

2 641

62

178

5 505

2 819

303

839

303

839

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings- och
utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Goodwill

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar

Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

0

0

5 809

3 658

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter

1 313

827

571

750

5 385

5 051

7 269

6 628

2 325

2 953

Övriga fordringar

273

591

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

664

730

3 262

4 274

Produkter i arbete
Lager av färdiga varor

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Kassa och bank

1 584

20 672

Summa omsättningstillgångar

12 115

31 574

SUMMA TILLGÅNGAR

17 924

35 232
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Balansräkning i sammandrag – Koncern forts
Belopp i TSEK

2017-12-31

2016-12-31

10 274

10 274

10 274

10 274

20 537

33 220

EGET KAPITAL
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital
Fria reserver
Omräkningsdifferens
Periodens resultat

SUMMA EGET KAPITAL

-142

-709

-16 894

-11 974

3 501

20 537

13 775

30 811

Avsättningar
Övriga avsättningar

13

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

0

0

13

13

1 984

1 877

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder

308

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11

758

856

1 407

1 367

4 149

4 408

17 924

35 232

Bokslutskommuniké 2017
Kassaflödesanalys i sammandrag – Koncern
Belopp i TSEK

Resultat efter finansiella poster

Okt-dec

Okt-dec

Jan-dec

Jan-dec

2017

2016

2017

2016

-4 982

-3 967

-16 907

-11 966

-402

1 173

681

-14

-5 384

-2 933

-16 226

-11 980

2 414

-244

112

-2 427

-2 970

-3 177

-16 114

-14 407

-697

-761

-2 974

-1 340

-3 667

-3 938

-19 088

-15 747

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde efter investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början

0

20 631

0

20 301

-3 667

-16 693

-19 088

4 554

5 251

3 971

20 672

16 110

1 584

20 672

Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

0

8

1 584

20 672
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Förändring i eget kapital i sammandrag – Koncern
2017-01-01--2017-12-31
Belopp i TSEK

Aktiekapital

Vid årets början

10 274

Fria reserver

Årets resultat

32 511

-11 974

Omföring av resultat

-11 974

11 974

Omräkningsdifferens

-143

Årets resultat

-16 893

Vid årets slut

10 274

20 394

-16 893

2016-01-01--2016-12-31
Belopp i TSEK

Aktiekapital

Fria reserver

Vid årets början

6 421

26 145

Nyemission

3 853

20 226

Emissionskostnader

-3 778

Omföring av resultat

-9 373

Omräkningsdifferens

-709

Årets resutat

Årets resultat
-9 373

9 373

-11 974

Vid årets slut

10 274

12

32 511

-11 974
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Resultaträkning i sammandrag – Moderbolag
Belopp i TSEK

Okt-dec

Okt-dec

Jan-dec

Jan-dec

2017

2016

2017

2016

Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat

2 400

2 012

8 988

8 578

309

-904

-2 732

-4 394

2 709

1 108

6 256

4 184

Försäljningskostnader

-3 066

-2 267

-9 385

-7 483

Administrationskostnader

-2 128

-1 285

-6 383

-3 628

-411

-351

-1 210

-860

0

-381

Övriga rörelsekostnader *

-11 452

-5 325

-11 452

-5 434

Rörelseresultat

-14 348

-8 501

-22 174

-13 216

Forsknings- och utvecklingskostnader
Övriga rörelseintäkter

Ränteintäkter och liknande resultatposter

5

179

931

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
och kortfristiga placeringar **

-1 057
-16

-477

-1 057
-16

-14 169

-8 655

-22 651

-13 358

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Uppskjuten skatt
Periodens resultat

0

0

0

0

-14 169

-8 655

-22 651

-13 358

*I posten Övriga rörelsekostnader ingår nedskrivning på moderbolagets fordran på det amerikanska dotterbolaget
CoreTherm Medical Inc med 11 452 TSEK 2017 och 5 434 TSEK 2016
**I posten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar motsvaras hela beloppet om
1 057 TSEK av tilläggsköpeskilling som utgått för moderbolagets förvärv av dotterbolaget Nordisk Medicin & Teknik AB
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Balansräkning i sammandrag – Moderbolag
Belopp i TSEK

2017-12-31

2016-12-31

5 443

2 641

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings- och
utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Goodwill

114
5 443

2 755

221

687

221

687

514

514

0

6 187

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar

514

6 701

6 178

10 143

1 313

827

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter
Produkter i arbete
Lager av färdiga varor

571

750

4 477

4 023

6 361

5 609

1 124

1 302

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag

900

Övriga fordringar

140

592

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

591

691

2 755

2 585

1 039

20 595

Summa omsättningstillgångar

10 142

28 789

SUMMA TILLGÅNGAR

16 334

38 932

Kassa och bank
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Balansräkning i sammandrag – Moderbolag forts
Belopp i TSEK

2017-12-31

2016-12-31

10 274

10 274

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Utvecklingsfond

3 707

733

13 981

11 007

Överkursfond

105 929

105 929

Balanserat resultat

-84 512

-68 180

Periodens resultat

-22 651

-13 358

-1 234

24 391

12 747

35 398

50

50

50

50

1 685

1 688

641

465

1 211

1 331

3 537

3 484

16 334

38 932

Fritt eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL

Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Kassaflödesanalys i sammandrag – Moderbolag
Belopp i TSEK
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m

Okt-dec

Okt-dec

2017

2016

Jan-dec

Jan-dec

2017

2016

-14 169

-8 655

-22 651

-13 358

6 547

241

6 925

658

-7 622

-8 414

-15 726

-12 700

4 410

4 399

-856

-1 943

-3 212

-4 105

-16 582

-14 643

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde efter investeringsverksamheten

-697

127

-2 974

-1 152

-3 909

-3 888

-19 556

-15 795

20 301

0

20 301

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
-3 909

16 743

-19 556

4 506

Likvida medel vid periodens början

Periodens kassaflöde

4 948

3852

20 595

16 089

Likvida medel vid periodens slut

1 039

20 595

1 039

20 595
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Förändring i eget kapital i sammandrag –
Moderbolag
2017-01-01--2017-12-31
Belopp i TSEK
Vid årets början

Bundet eget kapital
Aktiekapital
10 274

Utvecklingsfond
733

| Fritt eget kapital
Överkursfond

Balanserat resultat

105 929

Omföring av tidigare periods resultat
2 974

Omföring aktivering till utvecklingsfond

-68 180

-13 358

-13 358

13 358

-2 974

Periodens resultat
Vid periodens slut

2016-01-01--2016-12-31
Belopp i TSEK

-22 651
10 274

3 707

Bundet eget kapital
Aktiekapital

Vid årets början

6 421

Nyemission

3 853

Utvecklingsfond
0

105 929

-84 512

-22 651

| Fritt eget kapital
Överkursfond
89 481

Balanserat resultat

Periodens resultat

-59 526

-7 921

-7 921

7 921

20 226

Emissionskostnader

-3 778

Omföring av tidigare periods resultat
733

Omföring aktivering till utvecklingsfond

-733

Periodens resultat
Vid periodens slut

Periodens resultat

-13 358
733

10 274

16

105 929

-68 180

-13 358

