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 Ett stabilt kvartal med både tillväxt och avtal 

 
 

1 juli-30 september 
 Nettoomsättningen uppgick till 3,8 MSEK (3,7) 
 Resultat efter skatt uppgick till -2,1 MSEK (-1,7) 
 Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,03) 
 Likvida medel uppgick till 15,9 MSEK (16,7) vid 

periodens slut 
 
Viktiga händelser under kvartalet 
 Bolaget genomförde en företrädesemission som 

tillförde bolaget cirka 19,8 MSEK i kapital före 
emissionskostnader 

 En avsiktsförklaring gällande distributionsavtal för 
Kina tecknas 

 Nytt avtal Capio Specialistmottagning, Lund 
 Distributionsavtal för Brasilien tecknas 
 

 

 
 

1 januari-30 september 
 Nettoomsättningen uppgick till 11,9 MSEK (12,1) 
 Resultat efter skatt uppgick till -8,0 MSEK (-5,7) 
 Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,12) 
 
 

 
Viktiga händelser efter kvartalet 
 Resultat för registerstudien om prostatacancer 

presenteras på Urologidagarna av en av 
författarna 

 Distributionsavtal för Spanien tecknas 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
” Att vi har produkter i världsklass råder det ingen tvekan om längre.” 
 
 
Johan Wennerholm 
VD, ProstaLund AB (publ) 

Nyckeltal     

(MSEK) 
jan-sep 

 2022 
jan-sep 

2021 
 

jan-sep 
2020 

 

jan-sep 
2019 

Nettoomsättning 11,9 12,1 8,8 9,5 
Bruttomarginal, % 77 85 71 67 
Rörelseresultat  -7,7 -5,6 -6,2 -8,1 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -13,0 -6,3 -6,2 -6,6 
Genomsnittligt antal anställda 7 7 
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VD kommenterar 
 
Allmänt 
Ett intensivt och produktivt kvartal kan jag sammanfatta att hela årets tredje har varit. Vi har varit på 
den Europeiska Urologkongressen, EAU. Vi har genomfört en emission. Vi har lämnat in en 510k 
ansökan för Schelin-katetern till de amerikanska myndigheterna. I England har den första patienten 
behandlats efter lokalbedövning via Schelin-katetern. Vi har dessutom skrivit ett Letter of Intent med 
en kinesisk distributör, ett distributionsavtal för Brasilien samt ett nytt CoreTherm-avtal med Capio i 
Lund. Efter periodens slut har resultaten från register-studien presenterats på de svenska 
Urologidagarna och vi har skrivit ytterligare ett avtal med en distributör, nu gällande Spanien. 
 
CoreTherm i Norden 
I normalfallet är tredje kvartalet oftast ganska stillsamt med vårdens semesterperiod i juli och en bra 
bit in i augusti. I år var det annorlunda och vi fick ordrar redan i början på juli från några danska 
kunder. Det mest glädjande är att Specialistläkargruppen (SLG) i Kalmar har fått ett avtal, innehållande 
CoreTherm-behandlingar, med regionen som sträcker sig över 4 år. Sedan slutet på augusti är SLG 
uppe och kör full produktion av BPE-patienter igen. Detta har inneburit att vi tagit igen nästan hela 
tappet från första halvåret och samtidigt levererar det bästa tredje kvartalet hittills. 
 

 
Vi märker att intresset för vår metod vinner mark och vi har förfrågningar, framför allt från privata 
aktörer, men också från offentliga, när läkare som känner till vår metod byter arbetsplats. Avtalet 
med Capio Lund är ett sådant exempel. Dr. Fredrik Stenmarks studie, omfattande 570 st män med 
stora körtlar som blivit CoreTherm-behandlade, blev publicerad i kvartalet och väcker intresse både 
hemma som utomlands. Vi har under kvartalet haft engelskt studiebesök med syftet att se hur 
CoreTherm-behandlingar fungerar i Sverige vilket vi ser som ett kvitto på att vår metod är intressant 
även utanför Sveriges gränser. En bredare lansering i Europa utanför Norden kommer troligtvis att ske 
med vår nya CoreTherm-plattform under nästa år. 
 
 
 

109 197
336 415 336115

186
86

211
254

182

219 167

261 286

148

237 271

379

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2018 2019 2020 2021 2022

Antal sålda CoreTherm-behandlingar i Norden 2018-2022

Q4

Q3

Q2

Q1



Delårsrapport januari-september 2022 
 
 

3 

Våra stand-alone-produkter 
I början på juli besökte vi den Europeiska Urologkongressen i Amsterdam, ett möte med ca 4000 
urologdelegater. ProstaLund har inte deltagit på denna kongress på flera år. Vi visade upp våra stand-
alone-produkter; Schelin-katetern och CoreFlow – Soft Stent. Responsen var mycket positiv och vi fick 
väldigt många nya kontakter, såväl läkare som potentiella distributörer. En av dessa kontakter var den 
spanska distributören Presurgy, som vi skrev ett avtal med i första veckan i oktober. Under kvartalet 
har våra produkter utvärderats och testats av en handfull läkare runt om i Europa och så här långt har 
vi bara fått positiv respons vilket självfallet bådar mycket gott för framtiden. 
I mitten på juli skrev vi ett Letter of Intent med vår förhoppningsvis framtida distributör i Kina. De 
arbetar sedan en tid tillbaka med att i första hand registrera Schelin-katetern i Kina, ett otroligt 
mödosamt arbete. Vi räknar med att den registreringen möjligtvis kan komma på plats i slutet av 2022 
eller under första kvartalet nästa år. 
Vår strategi att använda de mer ”lättsålda” stand-alone-produkterna för att få ett brofäste på en ny 
marknad, upplever vi så här långt fungerar mycket väl. På mycket kort tid har vi tack vare strategin 
etablerat goda relationer med ledande urologer i ett antal viktiga länder, både i och utanför Europa. 
Kontakter vi tror att vi hade haft mycket svårt att skapa med enbart CoreTherm. 
 
Emissionen 
Företrädesemission av units som avslutades den 10 augusti 2022 övertecknades med 85%. Totalt 
tillfördes ProstaLund därmed cirka 19,8 miljoner kronor före transaktionskostnader. En del av 
emissionen har använts till återbetalning av lån samt inköp av produkter. 
 
Registerstudien  
På de svenska urologidagarna i Malmö, 5-7 oktober, presenterade Dr. Fredrik Stenmark resultaten 
från den registerstudie som genomförts av Stenmark samt ytterligare några svenska professorer och 
disputerade urologer. Registerstudien är en studie som bland annat utvärderat risken av att drabbas 
av prostatacancer efter behandling med de två mest etablerade metoderna för behandling av 
godartad prostataförstoring (BPH). Metoderna som jämförts är värmebehandling (TUMT) eller 
operation (TURP). 
Resultaten indikerar att det är lägre risk för såväl prostatacancerdiagnos som prostatacancer-specifik 
dödlighet om patienterna blir behandlade med vår metod jämfört med kirurgi (TURP). Enligt Stenmark 
ligger en publicering i peer-reviewed tidskrift i pipeline och krävs för att vinna acceptans hos 
professionen.   
 
Framtiden 
Det är oerhört roligt att kunna kommunicera att vi nu har flera produkter i portföljen och inte enbart 
CoreTherm. Att växa vår huvudaffär (CoreTherm) på vår hemmamarknad samtidigt som vi öppnar upp 
Europa för våra självständiga produkter; Schelin-katetern och CoreFlow – Soft Stent, gör att vi 
kommer stå starkare i framtiden. Dessutom innebär det att vi valutasäkrar våra intäktsflöden på ett 
bättre sätt än idag, där vi idag köper i USD och säljer i SEK. Jag bedömer att de flesta av de nationella 
registreringarna som våra distributörer arbetar med kommer att slutföras under fjärde kvartalet och 
att vi därefter kommer att se initiala ordrar under de närmsta kvartalen. Att vi har produkter i 
världsklass råder det ingen tvekan om längre. 
 
 
Johan Wennerholm 
VD 
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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 70 
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 57 193 154 st. och 
kvotvärdet var 0,1 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 2022 till och med den 30 september 2022. 
De jämförande uppgifterna i kommunikén avser 
motsvarande period under 2021, om inte annat anges. 
Samtliga uppgifter i rapporten avser ProstaLund-
koncernen, om det inte uttryckligen anges att 
uppgifterna avser moderbolaget ProstaLund AB (publ). 
 

Effekten av covid-19 pandemin 
Pandemin har påverkat bolagets försäljning negativt. 
Bolaget uppskattar detta till c:a 0,5-1,0 MSEK för årets 
första 6 månader. 
 
Omsättning och resultat 
Nettoomsättningen uppgick till 11 861 (12 140) KSEK, 
vilket var en minskning med 2,3 % jämfört med 
föregående år. Förändringen beror bla på ägarbytet av 
en av de privata klinikerna samt normala variationer av 
beställningar mellan kvartalen. Rörelseresultatet 
uppgick till -7 749 (-5 626) KSEK. Resultatförsämringen 
beror på största delen av försämrad bruttomarginal som 
i sin tur beror på valutan, USD. Bolaget tillverkar sina 
produkter i USA. Resultat efter skatt uppgick till –7 965 
(-5 651) KSEK. 
 
 
  
 
 

Omsättning och resultat – tredje kvartalet 
Nettoomsättningen uppgick till 3 773 (3 690) KSEK, vilket 
var en ökning med 2,2 procent. Ökningen beror på 
försäljningsökning på 10% i katetrar räknat. De nya 
avtalen bolaget ingått med lägre priser men större 
volymer spelar också in. Rörelseresultatet uppgick till 
 –1 987 (-1 699) KSEK. Resultat efter skatt uppgick till 
 -2 117 (-1 707) KSEK.  
 
Investeringar 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick 
till 51 (184) KSEK. Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar uppgick till 4 324 (5 169) KSEK. 
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick 
till 0 (0) KSEK. Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar hänför sig till största delen i 
bolaget nya plattform. 
 
Investeringar - tredje kvartalet 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick 
till 1 (51) KSEK. Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar uppgick till 322 (976) KSEK. 
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick 
till 0 (0) KSEK. 
 
Finansiell ställning och finansiering 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
-13 015 (-6 274) KSEK. Förändringen beror på största del 
att bolaget varit tvungen att bygga upp ett varulager pga 
försämrade råvarutillgångar och långa ledtider samt 
försäljning sent i kvartalet. Likvida medel uppgick vid 
utgången av perioden till 15 941 (16 703) KSEK. Eget 
kapital uppgick till 45 197 (36 909) KSEK och soliditeten 
uppgick till 86 (86) procent.  
 
Bolaget tog upp ett kortfristigt lån om 3 MSEK i mars 
månad, utan säkerhet, från de tre största ägarna; Mats 
Alyhr, BWG Invest Sarl samt Sonny Schelin samt ett lån 
från ALMI på 2 MSEK. Lånet från ALMI löper 60 
månader. Marknadsmässig ränta utgår för de båda och 
har belastat kvartalet. Det kortfristiga lånet på 3 MSEK 
återbetaldes per siste september. 
 
En företrädesemission genomfördes under augusti 
månad och tillförde bolaget ca 18,5 MSEK i nytt kapital 
efter emissionskostnaderna betalts. 
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Finansiell ställning och finansiering – tredje 
kvartalet 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
-3 468 (-3 066) KSEK. Likvida medel uppgick vid 
periodens utgång till 15 941 (16 703) KSEK. 
 
En företrädesemission genomfördes under augusti 
månad och tillförde bolaget ca 18,5 MSEK i nytt kapital 
efter emissionskostnaderna betalts. 
 
Återbetalning av det kortsiktiga lånet på 3 MSEK som 
togs upp i mars månad från de tre största aktieägarna 
har återbetalats i sin helhet per 30 september. 
 
Finansiella mål 
Bolagets målsättning är att från tredje kvartalet 2022, 
och tolv månader framåt, genomföra 1 500 
CoreTherm®-behandlingar. Detta är en upprepning av 
tidigare kommunicerade mål vid upphörande av 
effekter av covid-pandemin vilka bedöms ha försvunnit 
först mot slutet av det andra kvartalet 2022.  
 
Bolaget bedömer även att de kommer uppvisa positivt 
kassaflöde från den löpande verksamheten på 
månadsbasis under fjärde kvartalet 2023. 
 
Organisation 
Vid utgången av perioden hade bolaget 7(7) anställda, 
varav 4 (3) kvinnor och 3 (4) män. Genomsnittligt antal 
anställda under perioden är 7. Antal konsulter är ca 5 st. 
 

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 någon 
sådan rättslig process är förestående. 
 

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  
Denna finansiella information har upprättats utifrån 
förutsättningen om fortsatt drift. Bolaget har historiskt 
redovisat förluster. Vid upprättandet av kommunikén 
har ledningen baserat sina antaganden på existerande 
likvida medel, ökad 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. 
 

Transaktioner med närstående 
Avtal med styrelseledamöter 
Bolaget har ingått konsultavtal med samtliga av 
Bolagets styrelseledamöter. Konsultavtalen reglerar  
 

http://www.prostalund.se/
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styrelseledamöternas utförande av uppdrag som inte 
kan anses utgöra arbetsuppgifter som normalt åvilar en 
styrelseledamot. Arvodet för arbete enligt 
konsultavtalet uppgår till 1 800 SEK per timme. Övriga i 
Styrelsen och Bolagets VD ska godkänna sådant arbete 
innan det utförs. 
 
Royaltyavtal 
Bolaget har ingått ett royaltyavtal med Schelin Medicin 
AB avseende rättigheterna för produkterna Coreflow 
samt Schelin katetern. Avtalet medför att två (2) 
procent av fakturerat belopp för dessa produkter ska 
utbetalas i royalty till Schelin Medicin AB, under 
förutsättning att bolaget redovisar en vinst och att 
patent är beviljat. Royaltyn kan uppgå till högst 4 MSEK 
per år och högst 20 MSEK totalt. Avtalet ska upphöra att 
gälla när ett belopp om 20 MSEK har utbetalats till 
Schelin Medicin AB. 
 

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 2021 publicerades den 11 april 2022 
Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida 
www.prostalund.se.  
 
Årsstämma 
Årsstämman för 2021 hölls den 5 maj 2022 i Lund.  

Framtida rapportdatum 

- 2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022 
 
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 21 oktober 2022 

 

Styrelsen 

 

http://www.prostalund.se/
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FRÅGOR KRING RAPPORTEN BESVARAS AV  

Johan Wennerholm, VD, ProstaLund AB  

Tel: 0730-42 99 97 | 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 21 oktober 2022 kl. 08:15 CET. 

 

ADRESS 

ProstaLund AB 

Scheelevägen 19 

SE-223 70 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 2022 Jul-Sep 2021 Jan-Sep 2022 Jan-Sep 2021 Jan-Dec 2021
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 3 773 3 690 11 861 12 140 17 073
Kostnad för sålda varor -982 -646 -2 890 -1 763 -2 390

Bruttovinst 2 791 3 044 8 971 10 377 14 683

Försäljningskostnader -2 447 -2 844 -9 981 -9 983 -12 217
Administrationskostnader -1 471 -1 218 -3 865 -3 497 -6 809
Forsknings- och utvecklingskostnader -769 -617 -2 621 -2 254 -3 244
Övriga rörelseintäkter - - - - 101
Övriga rörelsekostnader -91 -64 -253 -270 -369
Rörelseresultat -1 987 -1 699 -7 749 -5 626 -7 854

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter - - 5 5
Räntekostnader och liknande resultatposter -130 -8 -216 -30 -35
Resultat efter finansiella poster -2 117 -1 707 -7 965 -5 651 -7 884
Skattekostnad - - - - -
Periodens resultat -2 117 -1 707 -7 965 -5 651 -7 884

Varav hänförligt till aktieägare i moderbolaget -2 117 -1 707 -7 965 -5 651 -7 884

Data per aktie Jul-Sep 2022 Jul-Sep 2021 Jan-Sep 2022 Jan-Sep 2021 Jan-Dec 2021
Resultat per aktie, sek (före och efter utspädning) -0,04 -0,03 -0,15 -0,12 -0,17
Eget kapital per aktie, sek 0,79 0,72 0,49 0,72 0,69
Soliditet, % 86% 86% 86% 86% 82%
Antal utestående aktier 57 193 154 51 525 365 57 193 154 51 525 365 51 525 365
Genomsnittligt antal utestående aktier 53 414 628 51 525 365 52 155 119 45 279 664 46 841 089

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 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021

Nettoomsättning 3 773 3 520 4 568 4 933 3 690 3 179

Bruttoresultat 2 791 2 469 3 711 4 306 3 044 2 942
Bruttomarginal i % 74% 70% 81% 87% 82% 93%
Omkostnader -4 687 -5 932 -5 848 -6 536 -4 679 -5 669
Rörelseresultat -1 987 -3 625 -2 137 -2 228 -1 699 -2 761
Periodens resultat -2 117 -3 707 -2 141 -2 233 -1 707 -2 771
Kassaflöde 11 568 -3 540 -5 326 -3 464 13 942 -2 805
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Balansräkning i sammandrag – koncern 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla belopp i KSEK 2022-09-30 2021-09-30 2022-06-30 2021-12-31
Tillgångar
Immateriella tillgångar 24 688 16 641 24 385 20 420
Materiella tillgångar 366 425 395 400
Varulager 7 844 6 038 6 421 6 570
Kundfordringar 2 653 2 650 1 778 1 355
Övriga fordringar 780 527 1 034 1 456
Likvida medel 15 941 16 703 4 373 13 239
Summa tillgångar 52 272 42 984 38 386 43 440

Eget kapital och skulder
Eget kapital 45 197 36 909 27 799 35 456
Långfristiga skulder, räntebärande 1 433 100 1 533 0
Kortfristiga skulder, räntebärande 400 200 3 400 200
Leverantörsskulder 4 023 3 528 2 449 6 144
Övriga skulder 1 219 2 247 3 205 1 640
Summa eget kapital och skulder 52 272 42 984 38 386 43 440

Koncernens förändringar i eget kapital i sammandrag
Alla belopp i KSEK 2022-09-30 2021-09-30 2022-06-30 2021-12-31
Ingående balans 35 456 25 352 35 456 25 352
Nyemission 19 837 18 737 - 18 737
Kostnader för nyemission -1 378 -602 - -602
Periodens resultat -7 965 -5 651 -5 848 -7 884
Omräkningsdifferens -753 -927 -1 809 -147
Utgående balans 45 197 36 909 27 799 35 456
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Kassaflödesanalys i sammandrag – koncern 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla belopp i KSEK Jul-Sep 2022 Jul-Sep 2021 Jan-Sep 2022 Jan-Sep 2021 Jan-Dec 2021
Resultat efter finansiella poster -2 117 -1 707 -7 965 -5 651 -7 884
Justeringar för icke kassaflödespåverkande poster 1 105 -391 -612 -700 -260
Betald skatt - -
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapital -1 012 -2 098 -8 577 -6 351 -8 144

Förändringar i rörelsekapital -2 456 -968 -4 438 77 2 340
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 468 -3 066 -13 015 -6 274 -5 804

Aktivering av utvecklingsutgifter -322 -976 -4 324 -5 169 -8 992
Förvärv/Avyttring av materiella anläggningstillgånga -1 -51 -51 -184 -195
Förvärv/Avyttring av finansiella anläggningstillgånga - - - - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -323 -1 027 -4 375 -5 353 -9 187

Nyemission 19 837 18 737 19 837 18 737 18 737
Transaktionskostnader hänförliga till nyemission -1 378 -602 -1 378 -602 -602
Upptagande av lån 0 5 000
Amortering av lån -3 100 -100 -3 367 -300 -400
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 15 359 18 035 20 092 17 835 17 735

Summa periodens kassaflöde 11 568 13 942 2 702 6 208 2 744

Likvida medel vid periodens ingång 4 373 2 761 13 239 10 495 10 495
Likvida medel vid periodens utgång 15 941 16 703 15 941 16 703 13 239
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Resultaträkning i sammandrag – moderbolaget 
 

 
 
 
Balansräkning i sammandrag – moderbolaget 
 

 
 

Alla belopp i KSEK Jul-Sep 2022 Jul-Sep 2021 Jan-Sep 2022 Jan-Sep 2021 Jan-Dec 2021
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 3 747 3 838 11 629 12 129 16 796
Kostnad för sålda varor -965 -609 -2 782 -1 646 -2 242
Bruttovinst 2 782 3 229 8 847 10 483 14 554

Försäljningskostnader -2 422 -2 825 -9 876 -9 883 -12 188
Administrationskostnader -1 470 -1 217 -3 865 -3 496 -6 809
Forsknings- och utvecklingskostnader -769 -616 -2 621 -2 253 -3 244
Övriga rörelseintäkter - - 843
Övriga rörelsekostnader -90 -63 -253 -266 -363
Rörelseresultat -1 969 -1 492 -7 768 -5 415 -7 206

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter - - - 5 5
Räntekostnader och liknande resultatposter -82 -8 -168 -30 -35
Resultat efter finansiella poster -2 051 -1 500 -7 936 -5 440 -7 236
Skattekostnad - - - - -
Periodens resultat -2 051 -1 500 -7 936 -5 440 -7 236

Alla belopp i KSEK 2022-09-30 2021-09-30 2022-06-30 2021-12-31
Tillgångar
Immateriella tillgångar 24 688 16 641 24 385 20 420
Materiella tillgångar 366 425 395 400
Finansiella tillgångar 464 464 464 464
Lager 7 828 5 981 6 388 6 480
Kundfordringar 2 653 2 457 1 745 1 334
Fordringar hos koncernföretag 902 0 40 70
Övriga fordringar 777 527 1 116 1 529
Kassa och bank 15 612 16 518 4 119 13 049
Summa tillgångar 53 290 43 013 38 652 43 746

Eget kapital och skulder
Eget kapital 46 250 37 524 29 844 35 727
Långfristiga skulder, räntebärande 1 433 200 1 533 0
Kortfristiga skulder, räntebärande 400 100 3 400 200
Skulder till koncernföretag 0 583 0
Leverantörsskulder 4 014 3 527 2 441 6 138
Övriga skulder 1 193 1 079 1 434 1 681
Summa eget kapital och skulder 53 290 43 013 38 652 43 746
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