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Ännu ett starkt och händelserikt kvartal 

 
1 januari-30 september 

 Nettoomsättningen uppgick till 12,1 MSEK (8,8). 
 Resultat efter skatt uppgick till -5,7 MSEK (-6,2). 
 Resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK (-0,17). 
 Likvida medel uppgick till 16,7 MSEK (13,3) vid 

periodens slut. 
 

Viktiga händelser under kvartalet 
 Bolaget tillfördes cirka 18,7 MSEK i kapital 

före emissionskostnader vid inlösen av 
teckningsoptioner. 

 Nytt avtal med Capio Örebro. 
 

 
 
 
 

 
1 juli-30 september 

 Nettoomsättningen uppgick till 3,7 MSEK (2,7). 
 Resultat efter skatt uppgick till -1,7 MSEK (-1,5). 
 Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,04). 

 
 
 
Viktiga händelser efter periodens utgång 

 Produkten Oruflow lanseras på urologidagarna           
i Örebro. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
” Vi och vår metod vinner mark för varje dag som går ” 
 
 
 
 
 
 
 
Johan Wennerholm 
VD, ProstaLund AB (publ) 

Nyckeltal    

(MSEK) 
Jan-Sep 

2021 
Jan-Sep 

2020 
Jan-Sep 

2019 
Nettoomsättning 12,1 8,8 9,5 
Bruttomarginal, % 85 71 67 

Rörelseresultat  -5,6 -6,2 -8,1 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -6,3 -6,2 -6,6 

Genomsnittligt antal anställda 7 5 5 
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           VD ord          
Nu är ännu ett starkt kvartal avslutat, ett kvartal som varit händelserikt med optionsinlösen, en ny 
produkt i portföljen och ytterligare ett avtal med en Capio klinik, denna gång i Örebro. Att vi 
dessutom kan visa på det bästa tredjekvartalet hittills, precis som första- och andrakvartalet var de 
bästa avseende försäljning, gör ju inte känslan sämre precis.  Sammanfattningsvis kan vi se att den 
positiva försäljningstrenden fortsätter. 
Höjer vi blicken och tittar på hela perioden januari-september ser vi en försäljningstillväxt på 38 % 
och en fortsatt resultatförbättring och vi närmar oss svarta siffror. Utvecklingen är positiv men än är 
vi inte nöjda. En mycket lyckad optionsinlösen gör att jag känner stödet från Er aktieägare och vill 
återigen tacka alla er som tecknade i juli månad. 
 
Försäljning - CoreTherm 
CoreTherm-försäljningen är säsongsberoende, inte minst under sommarmånaderna då sjukvårdens 
produktion går på sparlåga. Efter en mycket lugn juli och augusti har nästan samtliga CoreTherm-
kliniker kommit i gång med sina behandlingar. Det har varit full fart under den andra halvan av 
kvartalet och inte minst i september. 
Under september månad passerade vi hela förra årets försäljning av behandlingskatetrar. Tillväxten i 
Q3 var 56 % jämfört med samma period förra året och under året har vi ackumulerat sålt nästan 900 
stycken behandlingskatetrar, motsvarande 51 % fler än samma period förra året. 
På rullande 12 månader närmar vi oss 1200 CoreTherm-behandlingar. Det kommer att bli utmanande 
att nå målsättningen 1500 stycken katetrar på årsbasis för 2021. Med fortsatt stark 
försäljningstillväxt kan vi nå detta, eller åtminstone vara mycket nära denna målsättning. Vi får inte 
glömma att Jan-Sep 2021 har vi i Sverige, trots pandemins effekter, nästan 140 % fler sålda 
behandlingskatetrar jämfört med samma period 2018. Vi är övertygade om att vi kommer att nå vår 
målsättning om en årlig försäljning av 1500 katetrar så snart alla kliniker återgår till det normala. 
  

  
 
Norden är vårt fokus 
Vår CoreTherm-tillväxt har framför allt drivits av ett ökat antal behandlingar hos de privatägda 
klinikerna. De har, jämfört med de offentligt drivna, en större flexibilitet i sin verksamhet och kan öka 
antalet CoreTherm-behandlingar i takt med ökad efterfrågan hos patienterna. Att vi under 
september fick ytterligare en ny privat urologisk klinik, Capio Läkargruppen, kommer att förbättra 
tillväxtmöjligheterna ytterligare. Att denna klinik dessutom ligger i Örebro är ur ett geografiskt 
perspektiv mycket bra. Det förkortar såväl res- som väntetid till behandling för många män i denna 
del av Sverige. 

1158

400

600

800

1000

1200

Rullande kateterförsäljning,
12 mån

0
100
200
300
400
500
600
700
800

jan-sep
2018

jan-sep
2019

jan-sep
2020

jan-sep
2021

Behandlingskatetrar,
svenska kunder



Delårsrapport januari-september 2021 
 
 

3 

I Norge har ”Beslutningsforum for nye metoder” i slutet av augusti fattat beslut om att Transuretral 
mikrovågsbehandling (TUMT) kan erbjudas som ett alternativ till behandling vid godartad 
prostatahyperplasi. Nu är grunden på plats för att vi ska kunna säkerställa att fler patienter erbjuds 
CoreTherm® i Norge. 
När det nu åter öppnas upp för fysiska kundbesök i sjukvården ser vi stora möjligheter till ökat 
samarbete med vården. Vi kan med hjälp av de nya produkterna, urinflödesmätaren Oruflow, 
Schelinkatetern vid TURP och CoreFlow som ersättare för KAD kateter (permanent kateter) nå fler 
kunder och därmed öka intresset för vår huvudprodukt, CoreTherm.  
 
Marknadspositionering 
Socialstyrelsen presenterade under september månad siffror för 2020 som visar att drygt 4 000 BPH-
behandlingar utfördes i Sverige under förra året. Vår CoreTherm stod för ca 14 %.  CoreTherms 
marknadsandel har vuxit snabbt de senaste åren. Det finns helt klart fortfarande en mycket stor 
tillväxtpotential enbart i Sverige. Köerna till behandling av förstorad prostata har aldrig varit längre 
än nu. Detta belastar flaskhalsar inom vården som operationssalar, narkospersonal och vårdplatser.  
Operationer av godartade tillstånd som förstorad prostata bör, om det går att undvika, inte ta 
vårdens flaskhalsresurser i anspråk.  Resurser för operation bör användas till andra patientgrupper. 
En CoreTherm-behandling tar inte dessa resurser i anspråk. Från vårt perspektiv bör det självklara 
erbjudandet till alla män vara en CoreTherm behandling. En bärande hörnsten i vården av godartad 
prostataförstoring helt enkelt. I linje med vad dr Fredrik Stenmark skrev i samband med sin 
doktorsavhandling i maj 2021: 
” Det är även så att mitt perspektiv som verksamhetschef gör att jag anser att TUMT bör kunna 
erbjudas fler patienter, då man sparar operationsresurser, vilket förbättrar även för andra 
patientgrupper. Inte minst viktigt då vi, förhoppningsvis snart, kan börja ta hand om alla patienter 
som står i kö efter pandemin.” 
 
Ökad kommunikation med fler målgrupper 
Vi har fortsatt arbetet i Sverige med att upplysa patienter, allmänhet och tjänstemän/politiker om 
alternativet CoreTherm. Vi har under det tredje kvartalet inlett ett utökat samarbete med vår 
nuvarande befintliga CoreTherm-kund i Norge där vi på samma sätt som i Sverige intensifierat 
kommunikationen med patienterna. När vi lyckas vinna nya CoreTherm-kunder i Norge har vi 
grunden på plats för att kunna lotsa även norska patienter till behandling av sin prostataförstoring,  
En stark hemmamarknad för CoreTherm är mycket viktigt för ProstaLund. Målmedvetet och enträget 
har vi de senaste snart tre åren arbetat för att få denna pusselbit på plats. Utvecklingen är mycket 
positiv och vi känner att vi har vind i seglen. Med pandemin bakom oss och med en utökad 
produktportfölj med flera innovativa och för urologisjukvården mycket intressanta produkter är vi 
fast beslutna om att få än mer utväxling för CoreTherm.  
Vi känner alla att vi vinner mer mark för varje dag. 
 
 
Johan Wennerholm, VD, ProstaLund AB (publ) 
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Finansiell information
Bolagsuppgifter 
ProstaLund AB (publ), organisationsnummer 556745-
3245, är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i 
Lund som är moderbolag i ProstaLund-koncernen. 
Adressen till huvudkontoret är Scheelevägen 19, 223 63 
Lund. Helägda dotterbolag är Nordisk Medicin & Teknik 
AB och Coretherm Medical Inc (USA). 
 

Aktien 
ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth 
Market. Bolaget handlas under kortnamnet PLUN och 
ISIN-koden SE0002372318. Certified Adviser är Västra 
Hamnen Corporate Finance AB.  
 
Antal aktier vid periodens utgång var 51 525 365 st. och 
kvotvärdet var 1,00 SEK per aktie. Samtliga aktier är av 
samma slag och har samma rösträtt.  
 

Rapportens omfattning 
Denna delårsrapport omfattar perioden från och med 
den 1 januari 2021 till och med den 30 september 2021. 
De jämförande uppgifterna i delårsrapporten avser 
motsvarande period under 2020, om inte annat anges. 
Samtliga uppgifter i rapporten avser ProstaLund-
koncernen, om det inte uttryckligen anges att 
uppgifterna avser moderbolaget ProstaLund AB (publ). 
 

Omsättning och resultat 
Nettoomsättningen uppgick till 12 140 (8 790) KSEK, 
vilket var en ökning med 38% jämfört med föregående 
år. Förändringen beror på att fler nya avtal med privata 
kliniker har tecknats och de utför fler behandlingar. Den 
högre bruttomarginalen under perioden beror dels på 
positiva valutaeffekter, kundmix och prishöjningar. 
Rörelseresultatet uppgick till -5 626 (-6 188) KSEK. 
Resultatförbättringen beror till största del på den ökade 
försäljningsvolymen.  Resultat efter skatt uppgick till 
 -5 661 (-6 235) KSEK.  
 

Omsättning och resultat – tredje kvartalet 
Nettoomsättningen uppgick till 3 690 (2 676) KSEK, 
vilket var en ökning med 38 %. Rörelseresultatet uppgick 
till - 1 699 (-1 486) KSEK. Resultat efter skatt uppgick till 
 - 1 707 (-1 502) KSEK.  

Investeringar 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick 
till 184 (0) KSEK. Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar uppgick till 5 169 (3 146) KSEK. 
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick 
till 0 (0) KSEK. 
 

Investeringar - tredje kvartalet 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick 
till 51 (0) KSEK. Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar uppgick till 976 (628) KSEK. 
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick 
till 0 (0) KSEK. 
 

Finansiell ställning och finansiering 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
-6 274 (-6 250) KSEK. Likvida medel uppgick vid 
periodens utgång till 16 703 (13 295) KSEK. Eget kapital 
uppgick till 36 909 (28 532) KSEK och soliditeten uppgick 
till 86 (86) procent.  
 
Inlösen av teckningsoptionerna som erhölls vid förra 
årets företrädesemission genomfördes under juli 
månad och tillförde bolaget ca 18,7 MSEK i nytt kapital 
före emissionskostnaderna betalts.  
 

Finansiell ställning och finansiering – tredje 
kvartalet 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
-3 066 (-2 066) KSEK. Likvida medel uppgick vid 
periodens utgång till 16 703 (13 295) KSEK. 
 
Inlösen av teckningsoptionerna som erhölls vid förra 
årets företrädesemission genomfördes under juli 
månad och tillförde bolaget ca 18,1 MSEK i nytt kapital 
efter emissionskostnaderna betalts. 

Organisation 
Vid utgången av perioden hade bolaget 7 (7) anställda, 
varav 3 (3) kvinnor och 4 (4) män. Genomsnittligt antal 
anställda under perioden var 7. Antal konsulter är ca 6 
st. 
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Forskning och utveckling 
Utvecklingsarbete drivs i egen regi i samarbete med 
externa kliniker och teknikkonsulter. Utvecklingsarbetet 
är inriktat på nyutveckling och vidareförädling av 
nuvarande produktportfölj.  
 

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. 
 

Tvister 
ProstaLund är inte part i någon rättslig tvist eller 
skiljeförfarande. Styrelsen känner inte heller till några 
omständigheter som skulle kunna leda till att något 
sådant rättsligt förfarande eller skiljeförfarande skulle 
kunna uppkomma. 
 

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: 

- Beroende av finansiering 
- Beroende av nyckelpersoner 
- Regulatoriska godkännanden 
- Produktansvar 
- Valutarisk 
- Konkurrens 
- Tvister 
- Ändringar i lagstiftning 
 

Förutsättningar för fortsatt drift  
Den finansiella delårsinformationen har upprättats 
utifrån förutsättningen om fortsatt drift. Bolaget har 
historiskt redovisat förluster. Vid upprättandet av 
delårsrapporten har ledningen baserat sina antaganden 
på existerande likvida medel, försäljning och eventuell 
möjlighet till annan finansiering. 
 
Vid uppskattning av framtida utgifter har ledningen 
beaktat att vissa utgifter är under ledningens kontroll 

och kan därmed elimineras eller skjutas på framtiden. 
Ledningen är medveten om att det föreligger 
osäkerheter i uppskattningen av de framtida 
kassaflödena samt osäkerhet i finansiering av 
verksamheten.  

 
Om koncernen av något skäl inte kan fortsätta att driva 
verksamheten, kan det påverka koncernens möjlighet 
att realisera tillgångarnas redovisade värden, speciellt 
relaterat till balanserade utgifter för 
utvecklingsarbeten, samt att betala skulder i normal 
takt och till de belopp som finns upptagna i koncernens 
delårsrapport. 
 

Värdering av immateriella tillgångar 
De redovisade balanserade utgifterna för 
utvecklingsarbeten är föremål för ledningens 
nedskrivningsprövning. Det mest kritiska antagandet, 
som utvärderas av ledningen, avser huruvida den 
immateriella tillgången förväntas generera framtida 
ekonomiska fördelar, som åtminstone motsvarar den 
immateriella tillgångens redovisade värde. Ledningens 
bedömning är att de förväntade framtida kassaflödena 
är tillräckliga för att motivera den immateriella 
tillgångens redovisade värde, varför någon nedskrivning 
inte har gjorts. Värderingen är dock baserad på och 
beroende av förutsättningarna för fortsatt drift. 
 
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. 
 
Årsredovisning 
Årsredovisning för 2020 publicerades den 6 april 2021 
Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida 
www.prostalund.se. 

Valberedningen 
I enlighet med beslut vid årsstämman är styrelsens 
ordförande sammankallande och skall kontakta de tre 
röstmässigt största registrerade ägarna per 30 
september varje år och be dem utse en ledamot vardera 
till valberedningen. Valberedningen förbereder förslag 
till årsstämman avseende bl.a. styrelsens ledamöter, 
revisorer, ersättningar m.m. 
 
 

http://www.prostalund.se/
http://www.prostalund.se/
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Årsstämma  
Årsstämman för 2020 hölls som poströstning tom den 
11 maj 2021 

Framtida rapportdatum 
- 2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021 
 
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. 
 
Revisorsgranskning 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av 
bolagets revisorer. 
 

 
 

ProstaLund AB (publ) 
Lund 22 oktober 2021 

 

 

 

Styrelsen 
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FRÅGOR KRING RAPPORTEN BESVARAS AV  

Johan Wennerholm, VD, ProstaLund AB  

Tel: 0730-429997 | E-post: johan.wennerholm@prostalund.com 

 

OFFENTLIGGÖRANDE 

Denna information är sådan information som ProstaLund AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 22 oktober 2021 kl 08:10 CET. 

 

ADRESS 

ProstaLund AB 
Scheelevägen 19 
SE-223 63 Lund 
 
 
ProstaLund är listat på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget handlas under  

kortnamnet PLUN och ISIN-koden SE0002372318. 

 

Certified Advisor är Västra Hamnen Corporate Finance AB. 
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Resultaträkning i sammandrag – koncern 
 

 
 
Kvartalsvis resultatutveckling 
 

 
 
 

Alla belopp i KSEK Jul-Sep 2021 Jul-Sep 2020 Jan-Sep 2021 Jan-Sep 2020 Jan-Dec 2020
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 3 690 2 676 12 140 8 790 12 465
Kostnad för sålda varor -646 -506 -1 763 -2 579 -2 920

Bruttovinst 3 044 2 170 10 377 6 211 9 545

Försäljningskostnader -2 844 -1 115 -9 983 -6 466 -9 728
Administrationskostnader -1 218 -1 455 -3 497 -3 614 -6 200
Forsknings- och utvecklingskostnader -617 -1 248 -2 254 -2 831 -3 874
Övriga rörelseintäkter - 182 - 585 405
Övriga rörelsekostnader -64 -20 -270 -73 -67
Rörelseresultat -1 699 -1 486 -5 626 -6 188 -9 919

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter - 5 - -
Räntekostnader och liknande resultatposter -8 -16 -30 -47 -61
Resultat efter finansiella poster -1 707 -1 502 -5 651 -6 235 -9 980
Skattekostnad - - - - -
Periodens resultat -1 707 -1 502 -5 651 -6 235 -9 980

Varav hänförligt till aktieägare i moderbolaget -1 707 -1 502 -5 651 -6 235 -9 980

Data per aktie Jul-Sep 2021 Jul-Sep 2020 Jan-Sep 2021 Jan-Sep 2020 Jan-Dec 2020
Resultat per aktie, sek (före och efter utspädning) -0,03 -0,04 -0,12 -0,17 -0,27
Eget kapital per aktie, sek 0,72 0,68 0,72 0,41 0,68
Soliditet, % 86% 86% 86% 86% 79%
Antal utestående aktier 51 525 365 42 156 813 51 525 365 42 156 813 42 156 813
Genomsnittligt antal utestående aktier 51 525 365 42 156 813 45 279 664 35 735 905 37 341 132

Nyckeltalsdefinitioner

Resultat per aktie. Periodens resultat i förhållande till 
genomsnittligt vägt antal aktier

Eget kapital per aktie. Eget kaptital i förhållande till 
antal aktier vid periodens slut.

Soliditet. Eget kapital i förhållande till 
balansomslutningen.

Alla belopp i KSEK Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020

Nettoomsättning 3 490 3 179 5 271 3 675 2 676 1 551

Bruttoresultat 3 044 2 942 4 391 3 334 2 170 767
Bruttomarginal i % 87% 93% 83% 91% 81% 49%
Omkostnader -4 679 -5 669 -5 385 -6 891 -3 818 -4 234
Rörelseresultat -1 699 -2 761 -1 166 -3 731 -1 486 -3 110
Periodens resultat -1 707 -2 771 -1 173 -3 745 -1 502 -3 125
Kassaflöde 13 942 -4 305 -4 929 -2 800 10 304 -6 722
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Balansräkning i sammandrag – koncern 
 

 
 
Kassaflödesanalys i sammandrag – koncern 
 

 

Alla belopp i KSEK 2021-09-30 2020-09-30 2021-06-30 2020-12-31
Tillgångar
Immateriella tillgångar 16 641 11 667 15 685 11 635
Materiella tillgångar 425 6 395 305
Varulager 6 038 5 282 5 031 5 919
Kundfordringar 2 650 1 872 1 507 1 522
Övriga fordringar 527 970 1 147 1 005
Likvida medel 16 703 13 295 2 761 10 495
Summa tillgångar 42 984 33 092 26 526 30 881

Eget kapital och skulder
Eget kapital 36 909 28 532 20 913 25 352
Långfristiga skulder, räntebärande 100 300 100 200
Kortfristiga skulder, räntebärande 200 400 300 400
Leverantörsskulder 3 528 2 676 2 878 2 808
Övriga skulder 2 247 1 184 2 335 2 121
Summa eget kapital och skulder 42 984 33 092 26 526 30 881

Koncernens förändringar i eget kapital i sammandrag
Alla belopp i KSEK 2021-09-30 2020-09-30 2021-06-30 2020-12-31
Ingående balans 25 352 22 232 25 352 22 232
Nyemission 18 737 14 447 - 14 447
Kostnader för nyemission -602 -1 416 - -1 461
Periodens resultat -5 651 -6 235 -3 944 -9 980
Omräkningsdifferens -927 -496 -495 114
Utgående balans 36 909 28 532 20 913 25 352

Alla belopp i KSEK Jul-Sep 2021 Jul-Sep 2020 Jan-Sep 2021 Jan-Sep 2020 Jan-Dec 2020
Resultat efter finansiella poster -1 707 -1 502 -5 651 -6 235 -9 980
Justeringar för icke kassaflödespåverkande poster -391 -474 -700 -383 239
Betald skatt - - -
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapital -2 098 -1 976 -6 351 -6 618 -9 741

Förändringar i rörelsekapital -968 -90 77 368 1 115
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 066 -2 066 -6 274 -6 250 -8 626

Aktivering av utvecklingsutgifter -976 -628 -5 169 -3 146 -3 165
Förvärv/Avyttring av materiella anläggningstillgångar -51 - -184 - -305
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 027 -628 -5 353 -3 146 -3 470

Nyemission 18 737 14 447 18 737 14 447 14 447
Transaktionskostnader hänförliga till nyemission -602 -1 416 -602 -1 416 -1 416
Amortering av lån -100 -33 -300 -100 -200
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 18 035 12 998 17 835 12 931 12 831

Summa periodens kassaflöde 13 942 10 304 6 208 3 535 735

Likvida medel vid periodens ingång 2 761 2 991 10 495 9 760 9 760
Likvida medel vid periodens utgång 16 703 13 295 16 703 13 295 10 495
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Resultaträkning i sammandrag – moderbolaget 
 

 
 
 
Balansräkning i sammandrag – moderbolaget 
 

 
 

Alla belopp i KSEK Jul-Sep 2021 Jul-Sep 2020 Jan-Sep 2021 Jan-Sep 2020 Jan-Dec 2020
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 3 838 2 616 12 129 8 361 12 034
Kostnad för sålda varor -609 -475 -1 646 -2 356 -2 654
Bruttovinst 3 229 2 141 10 483 6 005 9 380

Försäljningskostnader -2 825 -1 106 -9 883 -6 277 -9 649
Administrationskostnader -1 217 -1 456 -3 496 -3 615 -6 200
Forsknings- och utvecklingskostnader -616 -1 248 -2 253 -2 831 -3 874
Övriga rörelseintäkter 182 585 405
Övriga rörelsekostnader -63 -18 -266 -71 -63
Rörelseresultat -1 492 -1 505 -5 415 -6 204 -10 001

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter - - 5 - -
Räntekostnader och liknande resultatposter -8 -15 -30 -46 -60
Resultat efter finansiella poster -1 500 -1 520 -5 440 -6 250 -10 061
Skattekostnad - - - - -
Periodens resultat -1 500 -1 520 -5 440 -6 250 -10 061

Alla belopp i KSEK 2021-09-30 2020-09-30 2021-06-30 2020-12-31
Tillgångar
Immateriella tillgångar 16 641 11 667 15 685 11 635
Materiella tillgångar 425 6 395 305
Finansiella tillgångar 464 514 464 514
Lager 5 981 5 228 4 937 5 814
Kundfordringar 2 457 1 806 1 312 1 336
Fordringar hos koncernföretag 0 798 0 0
Övriga fordringar 527 941 1 147 1 002
Kassa och bank 16 518 13 109 2 647 10 301
Summa tillgångar 43 013 34 069 26 587 30 907

Eget kapital och skulder
Eget kapital 37 524 28 685 20 888 24 829
Långfristiga skulder, räntebärande 200 300 100 200
Kortfristiga skulder, räntebärande 100 400 300 400
Skulder till koncernföretag 583 858 610 631
Leverantörsskulder 3 527 2 673 2 875 2 766
Övriga skulder 1 079 1 153 1 814 2 081
Summa eget kapital och skulder 43 013 34 069 26 587 30 907
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