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GASPOROX publicerar årsredovisning för 2017  
 

Gasporox AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2017 nu finns 
tillgänglig på bolagets hemsida www.gasporox.se.  
 
För ytterligare information, kontakta:  
Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 
 
Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 27 april 2018 kl. 16:00 CET. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
GASPOROX i korthet 
Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- 
och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i 
och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika 
teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och 
kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 
200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda 
dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information 
om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. 
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NYCKELTAL
Helår 2017 Helår 2016

Nettoomsättning (kSEK) 5 031 2 238
Rörelseresultat (kSEK) -5 384 -3 777
Likvida medel (kSEK) 8 391 11 000
Kassaflöde (kSEK) -2 609 10 778
Eget kapital (kSEK) 13 766 16 759

3,01 3,67
Soliditet (%) 71 82
Balansomslutning (kSEK) 19 329 20 502
Kassalikviditet (%) 210 398

4 571 628 3 364 070
Resultat per aktie före utspädning (SEK) -1,18 -1,12

Antal aktier vid periodens utgång 4 571 628 4 571 628

Eget kapital per aktie före utspädning (SEK)

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st)
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Gasporox är ett Lundabaserat bolag som säljer gassensorer för kva-
litetskontroll av förpackningar i livsmedels-, läkemedels- och dryck-
esindustrin. 

Bolaget använder sig av en världsunik och patenterad laserteknolo-
gi. Till skillnad från konkurrenterna som har förstörande testmetoder 
ger Gasporox produkter oförstörande kvalitetskontroll av gaspacka-
de förpackningar direkt integrerad på produktionslinjen.

Gasporox kunder är produktionslinjetillverkare eller inspektionssys-
temtillverkare för packlinjer av livsmedel, läkemedel och drycker som 
integrerar Gasporox lösning och därmed erbjuder sina kunder en au-
tomatisk oförstörande kontinuerlig kvalitetskontroll. 
I tillägg till sensorer för integrering säljer Gasporox även direkt till pro-
ducenterna samt till laboratorier och institut.

Gasporox har rötter från Lunds Universitet och en laserteknologi. 
Dotterbolaget, GPX Medical, ägt till 60% av Gasporox utvecklar en 
annan tillämpning av denna laserteknologi, medicinsk diagnostik, 
primärt gasmonitorering i lungor hos för tidigt födda bebisar.

Gasporox och GPX Medical arbetar nära varandra och har i dagsläget 
11 anställda som arbetar med försäljning, utveckling och produktion 
i företagets lokaler som ligger i samma företagsområde som Flextrus 
och ÅR Carton på Maskinvägen i Lund.

Gasporox börsnoterades i oktober 2016 på Nasdaq First North Stock-
holm.

Kort om GASPOROX 

• Försäljningen har ökat kraftigt enligt plan

• Produktionen uppbyggd

• CTO började i mars

• Deltagit i flera internationella mässor

• Flertalet kundprojekt genomförda

• Kundprojekt vidare till integreringsprojekt

• Läcktestning nytt applikationsområde

• Distributionsavtal med japanska företag

• Nya samarbetsavtal

• Godkända patent

• GPX Medical positiv utveckling

Nettoomsättning

2017 I KORTHET
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STARK TILLVÄXT UNDER ÅRET

När vi inledde året var både vår målsättning och våra förväntningar höga inför det kommande året. Med den i ok-
tober 2016 genomförda nyemissionen hade vi erhållit en finansiell styrka och ett förtroende från våra aktieägare 
att vidareutveckla Gasporox. Under hösten 2016 satte vi upp aggressiva mål på en rad områden för att kunna le-
verera en kraftig omsättningstillväxt, men även för att bygga det Gasporox som i framtiden ska förvalta den stora 
potential som vår teknologi och produkter har. Vi ser, och hör från marknaden, att det finns ett stort behov av våra 
lösningar och att våra produkter skapar stora kundvärden genom kostnadsbesparingar, kvalitetsförbättringar 
samt ökar den förpackade produktens hållbarhet.  

Med facit i hand kan vi konstatera att vi överträffat alla förväntningar vi hade. Resultatet av detta är mer än för-
dubblad försäljning, förstärkt produktportfölj, nya patent och en utökad organisation redo att ta Gasporox in i 
framtiden.

VD har ordet

Växande intresse på marknaden
Våra marknadsaktiviteter har under året ökat med fler kund- och 
mässbesök. Från dessa kundmöten ser vi ett stort intresse för vår 
teknologi och de erbjudanden vi har. Det finns ett stort behov för 
våra produkter. Det stora intresset har resulterat i att omsättning-
en för andra året i rad har fördubblats jämfört med föregående 
år. Det som gläder oss mest är dock att antalet kundprojekt ökar 
och att vi rör oss från testmätningar på enskilda förpackningar till 
integreringstester ute i fabriker och att kunderna återkommer för 
fortsättningsprojekt. Det borgar för bolagets framtida tillväxt och 
etablering av avtal. Det är i kundprojektet som vi i nära samarbe-
te med kunden kan anpassa vår produkt, samt visa kunden att vi 
genererar stora värden för deras verksamhet. 

För att ytterligare öka våra aktiviteter på marknaden har vi under 
året knutit nya distributörer till oss. Med hjälp av distributörer kan 
vi bearbeta fler geografiska marknader där vi själva inte har sam-
ma möjlighet att närvara, som exempelvis Japan. Med den orga-
nisation som vi fått på plats gör att jag själv är än mer involverad 
i försäljningsarbetet men även vår utvecklingsavdelning är mer 
aktiv i den tekniska delen av införsäljningsarbetet. Det gör att vi 
kunnat bredda och fördjupa våra kundrelationer på flera plan.

Utveckling
Baserat på vilken gassammansättning, förpackningsmaterial etc. 
som våra kunder använder kan vi ta fram en kundunik produkt 
anpassad för deras verksamhet. Det är första steget i en kom-
mande lång kundrelation med återkommande försäljning. Anta-
let kundprojekt ökar stadigt och vi har nu en bra orderstock och 
pipeline för det kommande året. Eftersom vi tar betalt för kund-
projekten har dessa också bidragit till vår fina försäljning under 
året. 



                                            VD HAR ORDET
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STARK TILLVÄXT UNDER ÅRET

När vi inledde året var både vår målsättning och våra förväntningar höga inför det kommande året. Med den i ok-
tober 2016 genomförda nyemissionen hade vi erhållit en finansiell styrka och ett förtroende från våra aktieägare 
att vidareutveckla Gasporox. Under hösten 2016 satte vi upp aggressiva mål på en rad områden för att kunna le-
verera en kraftig omsättningstillväxt, men även för att bygga det Gasporox som i framtiden ska förvalta den stora 
potential som vår teknologi och produkter har. Vi ser, och hör från marknaden, att det finns ett stort behov av våra 
lösningar och att våra produkter skapar stora kundvärden genom kostnadsbesparingar, kvalitetsförbättringar 
samt ökar den förpackade produktens hållbarhet.  

Med facit i hand kan vi konstatera att vi överträffat alla förväntningar vi hade. Resultatet av detta är mer än för-
dubblad försäljning, förstärkt produktportfölj, nya patent och en utökad organisation redo att ta Gasporox in i 
framtiden.

 

I dessa projekt och i våra kundmöten har vi sett att våra kunder 
och marknaden har ytterligare behov som vi kan tillgodose. Där-
för beslutade vi under året att vidareutveckla vår teknologi för 
nya användningsområden. Vi har påbörjat att, i samarbete med 
kunder, utveckla konceptet läcktestning. Med läcktestning kan 
vi detektera om en förpackning läcker gas med resultatet att 
produktens hållbarhet kraftigt försämras. Om man kan undvi-
ka att stora mängder förpackningar kommer ut på marknaden 
med försämrad hållbarhet kan våra kunder kraftigt reducera sina 
kvalitets- och reklamationskostnader. Detta är ett område som vi 
utvärderat och nu beslutat att utveckla, samtidigt som vi ser att 
det finns ytterligare områden där vår teknologi kan göra skillnad.

GPX Medical
Under året har vårt affärsområde medtech utvecklats väl. En verk-
samhet som sker i vårt dotterbolag GPX Medical. I inledningen av 
året säkerställde vi dotterbolagets finansiering för att genomföra 
utvecklingsprojektet Neo-lung. Målsättningen med Neo-lung-
projektet är utveckla en produkt för monitorering av lungor hos 
för tidigt födda bebisar. Sjukvården har idag inget bra sätt att 
mäta syresättningen i dessa barns lungor. Detta är ett mycket 
viktigt område eftersom dessa bebisar ofta har problem med sin 
andning och dessutom är mycket känsliga. Det kräver mätme-
toder som är skonsamma för barnet. GASMAS-tekniken gör det 
möjligt att kontinuerligt och oskadligt monitorera syresättning-
en i lungorna. Under det kommande året kommer vi inleda de 
första kliniska forskningsstudierna på bebisar. Efter denna studie 
kommer, efter omfattande förberedelser, större kliniska studier 
att genomföras. Projektet följer sin utvecklingsplan och har tagit 
stora steg framåt under året. 

Samtidigt med utveckling av lungmonitoreringen har vi adderat 
ytterligare en applikation till GPX Medicals portfölj. Från EU har vi 
erhållit delfinansiering till projektet Sinuslight som syftar till att 
utvärdera ett nytt affärsområde, bihålediagnostik. Bihåleinflam-
mation är ett stort folkhälsoproblem och dagens begränsade 
diagnosverktyg leder till stora förskrivningar av antibiotika, vilket 
leder till resistensproblem, ett av folkhälsans stora problem idag. 

GPX Medicals vision är att genom en enkel utvändig mätning 
med laser kunna diagnosticera bihålorna redan i primärvården.

Utsikter inför 2018
Det är med stor tillförsikt som vi har gått in i ett nytt år. Vi har 
under 2017 lagt en grund för vår verksamhet och etablerat vårt 
namn på marknaden. De nya applikationer som vi utvecklar inom 
bl.a. läcktestning gör att vår marknadspotential ytterligare ökat. 
Med flera avtal i ryggen och ett stort antal kundprojekt för det 
kommande året har vi goda förutsättningar för att fortsätta på 
den inslagna vägen. Fokus för 2018 är fortsätta utöka våra mark-
nads- och försäljningsaktiviteter. Det finns många potentiella 
kunder med behov av våra produkter. De kundprojekt vi genom-
fört leder till fortsättningsprojekt och vi ser att vi bygger långvari-
ga kundrelationer. 

Vår affärsmodell är en del av vår potential. Vi som litet bolag arbe-
tar med stora aktörer och når därmed en global marknad och kan 
nå stora volymer med återkommande intäkter. Detta kan göras 
utan resurskrävande hantering av flera mindre aktörer, vilket är 
utmanande för ett litet bolag. Genom nära samarbete och kun-
danpassade lösningar knyter vi in dessa stora aktörer vilket ger 
återkommande order av sensorer samt bra intäkter i form av ser-
vice och support. 

Genom att leverera till ett fåtal större maskinleverantörer i kom-
pletterande förpackningssegment (tråg, påsar, flaskor, ampuller, 
m.m.) samt innehållssegment (livsmedel, dryck, läkemedel) kan 
både bredd och stor försäljningsvolym nås genom strategiska 
avtal.

Jag ser fram emot att summera 2018 där jag kan berätta om ytter-
ligare försäljningstillväxt med fler nya och utökade kundrelatio-
ner. Jag ser också fram emot att berätta om resultaten från de stu-
dier som ska genomföras i Neo-lungprojektet. Vårt affärsområde 
inom medicinsk diagnostik har potential att skapa något unikt.

Märta Lewander Xu
VD
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PACKNING MED GASBLANDNING
Idag har vi konsumenter vant oss vid varor av god kvalitet med lång håll-
barhet. Vi önskar färska produkter, utan tillsatser och beredda på det sätt 
vi önskar, såsom skuren sallad, färdigmat, färsk pasta, m.m. Nyckeln till att 
kunna erbjuda sina kunder detta är att varan, dvs livsmedlet, packas i en 
gasblandning, så kallad skyddande atmosfär. Det innebär att gasmixen är 
en kombination av syrgas, koldioxid och kvävgas med önskade koncentra-
tioner för att förlänga hållbarheten.

KVALITETSKONTROLL VID PRODUKTION
En korrekt förpackad vara är essentiellt för produktens kvalitet under håll-
barhetstiden. Kvalitetskontroll genomförs vid produktionen direkt efter att 
varan förslutits. Det som kontrolleras är att gasen har rätt koncentration 
samt att förpackningen är tät. Detta sker typiskt av operatörer genom re-
gelbundna stickprover, som förstör varorna.

BEHOV - AUTOMATISERAD LÖSNING 
Önskan från producenterna är att ha en kontinuerlig kvalitetskontroll på 
produktionslinjen som automatiskt säkerställer att alla varor som produce-
ras har rätt gasmix och att förpackningarna är väl förseglade innan de går 
vidare till affären.  

GASPOROX LÖSNING 
Med Gasporox lösning kan förpackningen kvalitetssäkras direkt på produk-
tionslinjen, automatiskt och kontinuerligt, och säkerställa att den är korrekt 
gasförpackad samt tät. Detta är idag inte möjligt med någon annan teknik 
än Gasporox och idag används istället förstörande tester och enbart på ut-
valda prover.

Bakgrund 



                                                    BAKGRUND

GASPOROX VISION

Vår vision är att alla förpackningslinjer som packar med skyddande atmosfär ska ha Gasporox sensorer 

för att säkerställa att förpackningarna har korrekt gasblandning och  att förpackningarnarna är gastäta.
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OFÖRSTÖRANDE TESTER
I tillägg till sensorer på produktionslinjen kommer även markna-
derna för oförstörande stickprover och laboratorieverksamheter, 
som grovt sett definieras av antalet förpackningsfabriker runtom 
i världen och R & D-laboratorier för gasförpackningar. 

TREND
Gasporox ser en tydlig trend i att livsmedels- och läkemedelspro-
ducenter efterfrågar utrustning som på ett oförstörande sätt kan 
mäta kvalitén på alla sina tillverkade produkter redan i förpack-
ningslinjen. Kvalitén säkerställs, svinnet minskar och kostnaden 
för den nuvarande manuella provtagningen minskar.

Marknad 

LIVSMEDEL 
Antalet livsmedelsförpackningar med skyddande atmosför som 
årligen produceras uppskattas av PIRA 2014 och Marketsand-
Markets till cirka 200 miljarder och denna marknad växer dessut-
om mellan 2-7 % årligen beroende på förpackningssegment. Det 
finns idag cirka 100 000 förpackningslinjer och varje år introdu-
ceras över 10 000 nya sorters MAP-förpackningar och tusentals 
nya produktionslinjer.

LÄKEMEDEL
Vidare tillkommer marknaden för läkemedelsförpackningar som 
packas med skyddande atmosfär som år 2012 uppskattades av 
Visiongain 2012 till cirka 1,1 miljarder USD. Även om denna mark-
nad storleksmässigt är betydligt mindre än livsmedelsmarkna-
den är kvalitets- och certifieringskraven större, innebärande att 
marknadens potential och lönsamhet är omfattande. 

DRYCK
Förutom dryckesförpackningar som packas i skyddande atmos-
fär för att förlänga hållbarheten och varans kvalité, såsom juicer 
och vin, finns även behov att kvalitetskontrollera gasen i kolsy-
rade drycker såsom mousserande vin, läsk, vatten m.m.  För de 
sistnämnda är det främst täthetstester som är av intresse för pro-
ducenter. 

MARKNAD                    MARKNAD OCH KUNDERÅRSREDOVISNING 2017
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Gasporox marknad är uppdelad i inspektion av förpackningar för livsmedel, dryck och läkemedel. Med för-
packning avses exempelvis tråg, påsar, flaskor, burkar, vialer, injektionssprutor med flera där man vill kont-
rollera gaskoncentration eller gasmix alternativt testa att förpackningarna inte läcker gasen.



Gasporox teknik 

 VERKSAMHET

Gasporox laserteknik är baserad på absorp-
tionsspektroskopi.

Alla gaser absorberar ljus på ett unikt sätt vid 
olika våglängder. Genom att använda lasrar 
med våglängd precis vid gasabsorptionen kan 
koncentrationen samt trycket av gasen mätas.

Gasporox mäter typiskt syrgas, koldioxid och 
vattenånga. Alla dessa gaser mäts vid olika våg-
längder och kräver därför en sensor för varje 
gas som ska detekteras.

TEKNIKEN

GASPOROX TEKNIK
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Genom att låta laserljus passera en förpacknings gasvolym, så kallad headspace, kan gaskoncentrationen i förpackningen bestämmas 
utan att sensorn är i direkt kontakt med gasen. En laserkälla skickar ut ljus och en mottagare detekterar ljuset som färdats genom för-
packningen. Beroende på förpackningens form och vart gasen är placerad positioneras laserkällan och mottagaren olika. Resultatet 
visas som gaskoncentration i %.

HEADSPACEANALYS

Gasporox sensorer kan även användas för att säkerställa att förpackningar är gastäta och inte läcker. Detta koncept skiljer sig något ifrån 
headspaceanalysen. Istället för att lysa igenom förpackningen och analysera gasen som finns inuti studerar man gasen som läcker ut 
från förpackningen. Särskilt är det koldioxid man detekterar då den enbart finns i mycket låga nivåer i luften  medan förpackningar med 
skyddande atmosfär har hög koldioxidhalt. Genom att med laserljus mäta nivån koldioxid utanför en förpackning kan förpacknings- 
täthet säkerställas.

LÄCKTESTNING

Med Gasporox lösning är det möjligt att oförstörande mäta gasen i förpackningar, så kallad headspace-  
analys, men även att säkerställa att förpackningar är gastäta, så kallad läcktestning. 



PRODUKTER - SENSORER                                                  PRODUKTER

Gasporox primära produkt är sensorer för integrering som säljs genom löpande avtal till ledande maskinleve-
rantörer. Alla sensorer är baserade på en gemensam sensorplattform, men anpassas efter kundens förpack-
ning, linjetyp samt tillämpning.  Genom att leverera till ett fåtal större maskinleverantörer i kompletterande 
förpackningssegment (tråg, påsar, flaskor, ampuller, m.m.) samt innehållssegment (livsmedel, dryck, läkeme-
del) kan både bredd och stor försäljningsvolym nås genom strategiska avtal.

ÅRSREDOVISNING 2017
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SENSORER FÖR INTEGRERING

En sensor är en gasmätare med en laserkälla samt en detektor 
avsedd för att integreras i ett större inspektionssystem. Sen-
sorn har ingen egen display utan skickar mätdata direkt till 
inspektionssystemet. Maskintillverkaren integrerar Gasporox 
sensor och kan därmed erbjuda sina kunder en kontinuerlig 
automatisk kvalitetskontroll.

Gasporox levererar en produkt dels i form av en hårdvara, en 
sensor, men även i form av kunskap och partnerskap.  Typiskt 
anpassas sensorn efter kundens behov och avtal sluts för den 
framtagna lösningen som sedan volymsbeställs.

Vägen till sensoravtal, OEM-avtal, går genom kundprojekt. Att 
etablera dessa avtal startar med betalda kundprojekt med 
potentiella OEM-partners, d v s integratörer. I kundprojekten 
utvecklas nya tillämpningar och Gasporox sensor kundanpas-
sas enligt integratörens behov. Denna modell ger Gasporox 
möjlighet att utvärdera integratören och bygga en långsiktig 
relation. Här presenteras en översikt hur denna process från 
kundförfrågan till slutgiltigt OEM-avtal typiskt kan gå till.

Ny kund
Här definieras kundens behov beroende på förpackningstyp. Intres-
santa parametrar är förpackningens form och material, vilka gaser 
och gaskoncentration som ska mätas i förpackningen, vilka tröskel-
värden som ska kvalitetssäkras, samt hur lång mättid sensorn har för 
en 100%-ig kvalitetskontroll. Kunden skickar normalt provexemplar 
av sin förpackning och Gasporox genomför en första alfa-studie där 
första proof-of-principle redovisas.

Kundprojekt
Gasporox genomför kundfinansierat mätprojekt där sensorn opti-
meras beträffande mätgeometri, inställningar etc för den specifika 
förpackningen. Utförliga testmätningar genomförs för att säkerställa 
att sensorn uppfyller kundens krav och behov. Gasporox lämnar en 
utförlig projektrapport till kunden där testresultat samt eventuell op-
timering eller anpassning som krävs för kunden beskrivs.

Integreringsprojekt
Gasporox sensor anpassas till kunden och utvärderas i kundens miljö. 
Exempel på integrationsanpassning av sensorer är exempelvis me-
kanisk infästning i kundens maskin eller format för dataöverföring. 
Under integreringsprojekten utbildas även kundens tekniker så att de 
framöver helt själva kan göra installationer av sensorer.

OEM avtal
För den slutliga sensorn tecknas ett leveransavtal med integratören 
vilket ger återkommande intäkter. 

Gasporox Erbjudande - Sensorer

Illustrationen visar Gasporox affärsmodell där Gasporox levererar en sensor som integreras i en inspektionsmaskin som levereras 
till fabriken där förpackningar packas. 



 PRODUKTER

Inom produktkategorin SENSORER inbegrips 
många olika produktvarianter, alla baserade på 
samma plattform. Här ger vi ett par exempel på 
olika tillämpningar med Gasporox sensor, alla från 
samma sensorplattform.

EN SENSOR  -  FYRA TILLÄMPNINGAR

PRODUKTER - SENSORER

  
11 

ÅRSREDOVISNING 2017

GASPOROX
    LASER SENSOR PACKAGE SOLUTIONS

Köttråg:  Högsyre 

Färskt kött förpackas typiskt i högsyre, 60-80%. Ga-
sen finns runtom köttet och koncentrationen kan 
mätas genom att lysa uppifrån och mäta ljuset som 
reflekteras tillbaka. 

Mousserande vinflaskor:  Högtryck koldioxid 

Mousserande vin har koldioxid med ett högt tryck. 
Gasen kan mätas genom att lysa igenom flaskhal-
sen. Tryck och koncentration koldioxid mäts för att 
säkerställa tätheten i korken.

Snacks, pasta, skinka: Restsyre, Lågsyre 

Många produkter förpackas i låg eller inget 
syre, <0.1-1%. Typiska förpackningar är påsar, 
där gasen finns spridd i förpackningen. Gas-
koncentrationen kan mätas genom att lysa 
igenom förpackningen. 

Ampuller, vialer: Lågsyre 

Många läkemedel förpackas i låg syrekoncen-
tration och i undertryck. Gasporox sensor lyser 
genom halsen på ampullen där gasen typiskt 
finns. Syrgas samt tryck mäts för att säkerstäl-
la gasmix samt täthet på förpackningen.  



 PRODUKTER - MÄTINSTRUMENT ÅRSREDOVISNING 2017
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I tillägg till sensorer med avtalsförsäljning erbjuder Gasporox kompletta mätinstrument som är fristående en-
heter för stickprovskontroll eller laboratoriemätningar. Dessa mätinstrument syftar också till att sprida kun-
skapen om Gasporox teknologi och varumärke och göra slutkunder medvetna om att oförstörande testning 
finns på marknaden och därmed underbygga sensorförsäljningen. Mätinstrumentet säljs dels genom Gas-
porox direkt, samt genom distributörer och marknadspartners. Gasporox erbjuder två sorters mätinstrument, 
GPX1000 samt MicroLab.

MICROLAB

MicroLab tidigare kallad GAS PI1 togs fram 2012 som ett la-
boratoriesystem för att mäta två gaser O2 och H2O. Systemet 
klarar i detta utförande att mäta med extremt låga ljusnivåer 
(en transmission på <0.0001%) och kan därmed användas på 
förpackningsmaterial som släpper igenom mycket små mäng-
der ljus såsom t ex chipspåsar och kartonglaminat. 
Då sensorn är placerad på flexibla armar möjliggör systemet 
mätning på de flesta förpackningar.  Gasporox har beslutat att 
erbjuda detta MicroLab,  med olika typer av sensorer, för att er-
bjuda ett stabilt system för förpackningsutvecklare och forska-
re inom medicinteknik. MicroLab kan utrustas med antingen 
O2, O2+H2O eller CO2 sensor.

Gasporox Erbjudande - Mätinstrument

GPX1000

GPX1000 lanserades 2014 och är ett fristående mätinstrument 
för manuell oförstörande mätning av O2. Detta kan användas 
för provtagning vid förpackningslinjen eller för laboratorieana-
lyser. Unikt med GPX1000 är att det kan användas till långtids-
tester av en och samma förpacknings gasinnehåll då mätning-
en är helt oförstörande. 
GPX1000 mäter i en reflektionsgeometri, vilket betyder att 
ljuset går in genom förpackningsmaterialet, studsar mot 
dess botten och reflekteras tillbaka. GPX1000 är lämplig för 
förpackningar av typerna tråg och påsar. GPX1000 kan även 
ställas upp vilket möjliggör mätningar av förpackningar som 
kräver upprätt position som t ex vätskepåsar för att man ska 
få ett headspace/utrymme att mäta på. Under 2017 har detta 
instrument genomgått en uppgradering och kommer lanseras 
under första halvåret 2018 som GPX1500. 



                                              2017

FÖRÅRSSÄLJ-
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Verksamheten under 2017

Gasporox planer för 2017 var att uppfylla både finansiella och verksamhetsmål som satts 
upp för bolaget och som beskrevs mer specifikt i föregående årsredovisning. Målen upp-
fylldes med råge och nedan redogör vi kortfattat för verksamheten under året 2017.  

Försäljning
Gasporox har kraftigt ökat sin försäljning jämfört med föregående år, dels genom sensorleveranser men även 
genom kundprojekt och mätinstrument. Nya långsiktiga OEM-avtal på laserbaserade sensorer har tecknats under 
2017.

Gasporox mål att ta in fyra nya kundprojekt under 2017 uppfylldes väl  och särskilt inom det nya området läck-
testning som ökade kraftigt. Positivt var att alla kundprojekt ledde till fortsatt samarbete med redan lagda ordrar, 
eller vidare projekt under införsäljning.

Marknadsföring
Gasporox har under 2017 ställt ut på en mässa i Finland och besökt de tre största mässorna Interpack, Drinctec 
och PackExpo/Health Expo för förpackningar, drycker och läkemedel. 

Produkter
Gasporox har under 2017 färdigställt en uppdatering av mätinstrumentet GPX1000 för syrgasmätning på tråg och 
påsar och lanserar detta som GPX1500 i början av 2018. Gasporox har även tagit fram nya sensormodeller, bland 
annat en för högre effekt för specifika förpackningar och en sensor för läcktestning.

Produktion
Produktionslokalerna har under 2017 byggts upp för löpande småskalig produktion som är redo för fördubblad 
produktionskapacitet. Instruktioner och kunskapsöverföring från NEO är genomförd och Gasporox kan nu tillver-
ka sensorerna oberoende av NEO.

Patent
Gasporox fortsätter upprätthålla patentportföljen väl och har under 2017 fått flera patent godkända samt skickat 
in två nya patentansökningar. 

EU-projekt
Gasporox ser det som både tekniskt och marknadsmässigt fördelaktigt att deltaga i EU-projekt och under 2017 
har dotterbolaget GPX Medical beviljats anslag.

Organisationen
Gasporox har under 2017 satsat på organisationsbyggande för fortsatt utveckling av bolaget och förväntad till-
växt. Organisationen kan hantera fler kundprojekt, mer marknadsföring och införsäljningsaktiviteter, samt löpan-
de produktion. Gasporox vidmakthåller sina höga in-house värden med fokus på team, infrastruktur, rutiner och 
en bra arbetsmiljö för medarbetarna.

GPX Medical
Finansieringen av GPX Medical säkerställdes under året med god framgång och projektet Neo-lung löper enligt 
plan.

ÅRSREDOVISNING 2017
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Verksamhet
GPX Medical utvecklar lasertekniken GASMAS för medicinska 
tillämpningar. Tekniken har visat stor potential för lungmoni-
torering av prematurt födda bebisar samt diagnostik av bihå-
lor och mastoidben

Bakgrund
Tekniken för att mäta gas inuti håligheter i kroppen har ut-
vecklats av forskare vid avdelningen för Atomfysik vid Lunds 
Universitet. Metoden har fått namnet GASMAS (GAs in Sca-
ttering Media Absorption Spectroscopy) och skiljer sig från 
traditionell absorptions-spektroskopi då den kan mäta gas-
koncentrationer inneslutna i optiskt spridande fasta mate-
rial. Forskningen har inneburit framtagande av teknologin, 
laboratorietester och pilotstudier. Resultat från utvärdering 
av metoden för att diagnosticera bihålor och mastoidbe-
nen hos frivilliga vuxna publicerades 2007. Under VD Märta 
Lewander Xus forskningstid som doktorand gjordes de första 
pilotstudierna på bebisar på neonatalavdelning och resulta-
ten publicerades 2010. Teknologin visar stor potential för att 
kunna diagnosticera bihåleinflammation och inflammation i 
mastoidbenet samt övervaka lungfunktioner hos bebisar.

Många för tidigt födda bebisar lider av Infant Respiratory 
Distress Syndrome, andnödssyndrom på svenska. Detta till-
stånd innebär att lungan är outvecklad och det ämne, sur-
faktant som spänner upp lungblåsorna saknas. Behandling 
idag innebär att man tillsätter surfaktant och har respiratorer 
för att styra och blåsa upp lungorna med ett lätt övertryck. 
Det finns ett stort behov av en icke-invasiv, oförstörande, me-
tod att mäta syrgas och lungvolym för att övervaka lungorna 
hos dessa barn. Idag övervakas lungfunktionen med röntgen 
och syresättningen i vävnaden genom invasiva blodprover. 
Röntgen av små bebisar bör minimeras då den skadliga strål-
ningen kan ge skador långt senare i livet. GASMAS tekniken 
gör det möjligt att kontinuerligt, oskadligt och icke-invasivt 
monitorera gasen i lungorna. Mätningarna görs med prober 
som sätts på huden, en ljusprob som emitterar ljus och en 
detektorprob en bit ifrån som fångar upp ljuset som gått ige-
nom vävnaden och genom luften i lungorna. Signalen från 

detektorn analyseras och ger information om gasen som lju-
set färdats genom.

Projekt Neo-lung
Gasporox beslöt 2015 att påbörja ett projekt för lungappli-
kationen. Projektet heter Neo-lung och är delfinansierat av 
EUREKA via Eurostarsprogrammet. GPX Medical är koordi-
nator i detta projekt som löper under 3 år och under 2018 
ska en prototyp finnas klar och därefter kommer klinisk ut-
värdering påbörjas i större skala. Teknologin som utvecklas i 
Neo-lung-projektet syftar till att mäta lungvolymen med dess 
syrehalt hos prematurt födda bebisar helt icke-invasivt och 
kontinuerligt.

Förutom GPX Medical medverkar kommersiella, akademiska 
och kliniska partners från Sverige, Norge och Tyskland i pro-
jektet Neo-lung.

Under 2017 har det tagits fram en optiskt och anatomiskt 
någorlunda korrekt vävnadsfantom i form av en torso av en 
prenatal bebis. Denna har använts för applikationsutveckling 
för själva mätsystemet, ljus- och detektorproberna samt op-
timering när det gäller placering av proberna på torson. Det 
har även tagits fram två identiska mätsystem som fungerar 
som prototyper för vidare utveckling av teknologin och me-
toderna. Mätsystemen kommer utvecklas ytterligare under 
2018 för att få fram en version för de planerade kliniska pi-
lotstudierna.

Projekt Sinuslight
Under 2017 beslöts det att ansöka om medel från program-
met SME Instrument inom EU-finansierade Horizon 2020. 
Ändamålet är att återigen titta på de tekniska och marknads-
mässiga möjligheterna för utveckling av ett medicintekniskt 
instrument för diagnostik av bihålor. En ansökan skickades in 
och godkändes precis innan årsslutet. Under första halvan av 
2018 kommer detta arbete att utföras och baserat på resulta-
tet tas sedan beslut om nivån av fortsatt arbete inom denna 
applikation.

Dotterbolag GPX Medical
GPX Medical AB bildades under 2016 som ett dotterbolag till Gasporox för att ansvara för affärsområdet 
medicinskteknisk utrustning. När Gasporox grundades var bolagets primära affärsidé att utveckla medicin-
ska tillämpningar av GASMAS för diagnostik av bihålor och mastoidbenet men fokus har sedan 2015 skiftat 
till teknologi för lungmonitorering. Att kunna mäta gas inuti människokroppen med laserspektroskopi är en 
helt unik teknik.
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Försäljning och Marknadsföring
Försäljningen kommer vara högsta prioritet under 2018. 
Gasporox ska fortsatt kraftigt öka sin omsättning från före-
gående år. Detta främst genom att få fler sensorkunder och 
etablera nya långsiktiga OEM-avtal.  Kundprojekt är den vikti-
gaste ingången till sensorleveranser och sensoravtal och un-
der 2018 har bolaget som mål att genomföra minst sex nya 
kundprojekt med minst tre nya aktörer.  Några inom det nya 
segmentet läcktestning, som är ett strategisk nytt och kom-
pletterande teknikområde där vi redan gjort lovande tester 
med betalande kunder.
 
Strategin för att etablera helt nya kundrelationer är främst via 
mässbesök samt uppsökande verksamhet. GPX-serien säljs 
genom distributörer samt övriga marknadspartners och är 
en integrerad del av marknadsföringen.

Produkter
Under 2018 avser Gasporox att vidareutveckla GPX-serien av 
fristående mätinstrument för spotcheck, laboratoriestudier 
och förpackningsutveckling. Den uppgraderade GPX1000 
kommer nylanseras som GPX1500 och utvecklingen för näst-
kommande version GPX2000 för samtidig mätning av både 
syre och koldioxid kommer genomföras. 

Sensorfamiljen kommer växa allt eftersom att fler sensorer 
anpassas i kundprojekten och för deras förpackningar. Läck- 
sensorn kommer att utvecklas från prototyp till färdig pro-
dukt för serieproduktion. 

Mjukvaran GPX Studio, har blivit ett viktigt verktyg och del av 
produkten och vi ser att den löpande utvecklas efter kunder-
nas behov. 

Patent
Gasporox ska upprätthålla patentportföljen och skicka in 
minst två ansökningar avseende nya patentfamiljer.

Framtid och strategiska prioriteringar under 2018

Produktion
Produktionen och inköpen vidareutvecklas och optimeras för 
bättre marginaler. Målsättningen är att produktionsorganisa-
tionen ska ha kapacitet att fördubbla produktionen jämfört 
med föregående år samt vara skalbar för kommande tillväxt.
Produktionen styrs med höga kvalitetsmål för att säkerställa 
hög kundnöjdhet. 

Organisation
Gasporox ska fortsätta bygga en organisation som klarar att 
sälja, producera och leverera med hög kvalitet. En förutsätt-
ning för detta är att skapa internt fokus på team, infrastruktur, 
rutiner och en bra arbetsmiljö för medarbetarna.
  
GPX Medical kommer att göras mer fristående, så att de olika 
bolagens anställda kan fokusera på sina respektive segment.

Finansiering
Gasporox mål är att nå positivt rörelseresultat under ett en-
skilt kvartal kring årsskiftet 2018/2019. För att accelerera den 
goda utvecklingen som sker med Gasporox, kommer finan-
sieringsbehovet ses över under 2018. Den marknadspoten-
tial som identifierats inom nya tillkommande applikations-
områden, främst läcktestning, kommer kräva ytterligare 
utvecklingsaktiviteter och kapital. 

GPX Medical
GPX Medical ska under 2018 slutföra EU-projektet Neo-lung 
samt genomföra förstudien för biohålediagnostik. Dessa två 
projekt lägger grunden för nästa fas av Bolaget. Mål för året 
är att GPX medical ska säkerställa finansiering för nästkom-
mande två år samt bygga en organisation som kan växa till 
ett eget fristående bolag.

Gasporox har uppfyllt sina tidigare högt satta mål och har fortsatt ambitiösa planer för 2018 i syfte att nå Bolagets 
långsiktiga mål och vision. 
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LÄCKTESTNING

För aktörer som packar med skyddande atmosfär är det inte bara viktigt att säkerställa gasblandningen men även att förpack-
ningen är tät. Gasporox har under 2017 kompletterat sitt erbjudande att säkerställa gasblandningen med att erbjuda lösningar 
för täthetsmätningar även kallat läcktestning. 

Under året har Gasporox genomfört flera kundprojekt med olika internationella företag som är specialiserade på just läcktestning 
som inspektion av förpackningar i produktionslinorna. 

I bolagsbeskrivningen som publicerades i samband med att Gasporox noterades på First North beskrevs läcktestning som ett ex-
empel på framtida potentiell tillämpning och att IP och prototyp mot kund fanns framtagen. 

Det finns flera olika lösningar på hur man kan mäta gas som läcker ut från förpackningar och då de flesta produktionslinor går i 
hög hastighet är det svårt att med säkerhet definiera om en förpackning läcker eller inte om läckan är väldigt liten. Med Gasporox 
TDLAS-teknik kan man finna extremt små läckor eller hål i förpackningar på extremt kort tid vilket gör detta till en stor potential 
att arbeta vidare med. Typiskt är det läckgasen koldioxid man detekterar i extremt låga nivåer, vilket är möjligt med Gasporox 
sensorer. 

Gasporox har säkrat flera patenträttigheter inom området läcktestning och har under året lämnat in nya ansökningar samt har 
utvecklat ett flertal olika koncept beroende på kundens förpackningstyp.



Flerårsjämförelse (kSEK)1 2017 2016 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Nettoomsättning 5 031 2 238 5 180 2 238 1 215 380 219 300

Rörelseresultat -5 384 -3 777 -4 761 -2 803 -3 384 -5 077 -2 457 -3 840

Resultat efter finansiella poster -5 384 -3 763 -4 760 -2 789 -3 512 -5 139 -2 442 -3 840

Kassa och bank 8 391 11 000 5 857 10 955 222 383 725 2 636

Eget kapital 13 766 16 759 12 973 17 733 4 328 404 1 543 3 985

Balansomslutning 19 329 20 502 16 919 21 445 5 680 5 261 3 286 4 564

Soliditet (%) 71% 82% 77% 83% 76% 8% 47% 87%

Antal utestående aktier per 31/12 4 571 628 4 571 628 4 571 628 4 571 628 10 871 629 5 151 923 2 075 000 2 075 000

Resultat per aktie före utspädning (kr) -1,18 -0,82 -1,04 -0,61 -0,32 -1,00 -1,18 -1,85

Eget kapital/aktie före utspädning (kr) 3,01 3,67 2,84 3,88 0,40 0,08 0,74 1,92

Utdelning - - - - - - - -
1 Koncernen bildades år 2016. För åren 2012-2015 visas därför moderbolagets nyckeltal.

Koncernen Moderbolaget
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Styrelsen och verkställande direktören för Gasporox AB (publ), org. nr. 556678-0093 får härmed avlämna 
årsredovisning samt koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2017 – 31 december 2017. Bolaget 
är registrerat i Sverige och har sitt säte i Lund. Årsredovisningen är upprättad i kSEK, om inget annat anges. 

VERKSAMHETEN
Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med 
skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsin-
dustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas 
som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till 
skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika tekno-
logi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatise-
rad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet 
förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 
miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedri-
ver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, 
utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. 

KONCERNEN
Koncernen består av moderbolaget Gasporox AB (publ), or-
ganisationsnummer 556678-0093 samt det till 60 procent 
ägda dotterbolaget GPX Medical AB, organisationsnummer 
559069-9012. 

FLERÅRSJÄMFÖRELSE
Koncernen bildades under 2016 i samband med bildandet av 
dotterbolaget GPX Medical AB. 

Förvaltningsberättelse



Flerårsjämförelse (kSEK)1 2017 2016 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Nettoomsättning 5 031 2 238 5 180 2 238 1 215 380 219 300

Rörelseresultat -5 384 -3 777 -4 761 -2 803 -3 384 -5 077 -2 457 -3 840

Resultat efter finansiella poster -5 384 -3 763 -4 760 -2 789 -3 512 -5 139 -2 442 -3 840

Kassa och bank 8 391 11 000 5 857 10 955 222 383 725 2 636

Eget kapital 13 766 16 759 12 973 17 733 4 328 404 1 543 3 985

Balansomslutning 19 329 20 502 16 919 21 445 5 680 5 261 3 286 4 564

Soliditet (%) 71% 82% 77% 83% 76% 8% 47% 87%

Antal utestående aktier per 31/12 4 571 628 4 571 628 4 571 628 4 571 628 10 871 629 5 151 923 2 075 000 2 075 000

Resultat per aktie före utspädning (kr) -1,18 -0,82 -1,04 -0,61 -0,32 -1,00 -1,18 -1,85

Eget kapital/aktie före utspädning (kr) 3,01 3,67 2,84 3,88 0,40 0,08 0,74 1,92

Utdelning - - - - - - - -
1 Koncernen bildades år 2016. För åren 2012-2015 visas därför moderbolagets nyckeltal.

Koncernen Moderbolaget
Aktieägare Antal aktier Procent

1 672 660 36,60%

307 692 6,70%

122 404 2,70%

115 769 2,50%

103 400 2,30%

91 498 2,00%

70 000 1,50%

66 000 1,40%

47 899 1,00%

30 452 0,70%

Övriga aktieägare (ca 1 100) 1 943 854 42,50%

Totalt 4 571 628 100,00%

Kim Karlsson

Norsk Elektro Optikk AS

Å&R Carton Lund AB

Försäkringsbolaget Avanza Pension

Nordnet Pensionsförsäkring

Märta Lewander Xu

Skandia Försäkring

Marcus Kolskog

Leif Hagne

Magnus Karnsund
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
2017
Gasporox har tagit stora och viktiga steg framåt i sin kommer-
siella utveckling och försäljningen har ökat med 125 procent 
jämfört med föregående år. Den nyemission som genomför-
des i slutet av 2016 har kraftigt förstärkt Bolaget och möjlig-
gjort den expansion som inletts under året. Som ett resultat 
av detta har personalstyrkan ökat under året och ytterligare 
appilkationsområden har adderats till produktportföljen. Ak-
tiviteterna i det delägda dotterbolaget GPX Medical AB, vilka 
utvecklar Bolagets GASMAS-teknologi för medicinsk diag-
nostik har under året intensifierats. 

Februari. Finansieringen av dotterbolaget GPX Medical AB 
säkerställs genom en riktad emission om 3 MSEK till Norsk 
Elektro Optikk AS som därmed blev 40 procentiga delägare 
i GPX Medical AB.

April. Gasporox erhåller patent från den europeiska patent-
myndigheten EPO avseende en metod för mätning av gas-
koncentration i flexibla förpackningar vilket är en ökande 
förpackningstyp inom livsmedelsindustrin.

Juni. Dotterbolaget GPX Medical erhåller patent för att mäta 
gas i kroppen med laserljus. Patentet är kopplat till det ut-
vecklingsprojekt, delfinansierat av Vinnova, som GPX Medical 
genomför. Projektet syftar till att mäta syrgasmängd i lungor-
na på för tidigt födda barn. Patentet beviljades av den euro-
peiska patentmyndigheten EPO.

Augusti.  Patent avseende mätning av gaskoncentration i flex-
ibla förpackningar beviljas av den amerikanska patentmyndig-
heten USPTO.

September.  GPX Medicals organisation förstärks genom rekry-
tering av Chief Technology Officer (CTO). Förstärkningen möjlig-
gör för GPX Medical att intensifiera sitt arbete i Neo-lungprojektet 
men även att titta på andra områden inom medicinsk diagnostik.

September. USPTO, den amerikanska patentmyndigheten, god-
känner Gasporox patentansökan avseende mätning av gaskon-
centration i förpackningar genom fotoakustik. Fotoakustik är ett 
område Gasporox eventuellt kommer utveckla i framtiden. Tek-
niken använder ljus för att skapa ljud och ger möjlighet att mäta 
gas i förpackningar som inte laserljus kommer igenom.

Aktieägarförteckning
Antalet aktieägare per den 31 december 2017 uppgick till 1 361. 
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Oktober. Dotterbolaget GPX Medical beviljas EU-bidrag för ut-
vecklingsprojekt avseende diagnosticering av bihålor genom 
GASMAS-teknologin. Utvecklingsbidraget uppgår till 50 000 
EUR. Bihåleinflammation och bihålsbesvär är ett stort folkhälso-
problem och dagens begränsade diagnosverktyg leder till stora 
överförskrivningar av antibiotika, vilket leder till resistenspro-
blem. GPX Medicals vision är att genom en enkel mätning med 
laser kunna ge information om bihålornas status redan i primär-
vården.

Oktober. Gasporox signerar två icke exklusiva avtal för försälj-
ning och distribution på den japanska marknaden. Gasporox har 
identifierat Japan som en intressant marknad och som är stark 
inom maskintillverkning, positiva till ny teknik samt måna om 
kvalitetskontroll.

December. Gasporox erhåller order på 1,9 MSEK avseende årli-
ga minimivolymer kopplat till ett tidigare tecknat exklusivt avtal. 
Sensorerna ska levereras under 2018.

INTÄKTER OCH RESULTAT
Koncernens omsättning för 2017 uppgick till 5 031 (2 238) kSEK, 
en ökning på 125 procent. Under 2017 har Bolagets verksamhet 
expanderat och den kommersiella försäljningen tagit fart. Kon-
cernens övriga rörelseintäkter under året blev 476 (2 305) kSEK 
och avser bl.a. statliga bidrag till utvecklingsprojekt samt lönebi-
drag.

Rörelsens kostnader uppgick till -15 698 (-9 569) kSEK. I takt med 
att försäljningen ökat har också kostnader för råvaror och för-
nödenheter ökat till -2 401 (-1 623). Övriga externa kostnader har 
ökat med 1 801 kSEK, -3 844 (-2 043) kSEK. Personalkostnaderna 
för året har ökat till – 7 811 (-4 483) kSEK som ett resultat av att 
antalet anställda har ökat i båda koncernbolagen under året. 

Koncernens rörelseresultat uppgick till -5 384 (-3 777) kSEK. Trots 
mer än fördubblad försäljning försämras rörelseresultatet jäm-
fört med föregående år. Den ökade rörelseförlusten är relaterat 
till kostnadsökningar som skett i investeringar i personal och ut-
vecklingsaktiviteter som ett led i den expansion som sker av Bo-
lagets verksamhet. Finansnettot uppgick till 0 (14) kSEK och årets 
resultat till  -5 384 (-3 763) kSEK. 

FINANSIELL STÄLLNING
Koncernens totala tillgångar uppgick vid årets slut till 19 329 

(20 502) kSEK. Likvida medel på balansdagen, den 31 december 

2017, var 8 391 (11 000) kSEK. Per den 31 december 2017 uppgick 

eget kapital till 13 766 (16 759) KSEK och soliditeten till 71 (82). 

Eget kapital per aktie var 3,01 (3,67) SEK. Bolaget har inga ränte-

bärande skulder.



Aktiekapitalets utveckling

År Händelse Kvotvärde
Förändring av 

antalet aktier
Ökning av 

aktiekapital Totalt antal aktier Totalt aktiekapital

2005 Bolagsbildning 1,00 100 000 100 000,00 100 000 100 000,00

2007 Nyemission 1,00 5 000 5 000,00 105 000 105 000,00

2009 Nyemission 1,00 35 000 35 000,00 140 000 140 000,00

2010 Split 1:10 0,10 1 260 000 0,00 1 400 000 140 000,00

2010 Nyemission 0,10 150 000 15 000,00 1 550 000 155 000,00

2011 Nyemission 0,10 500 000 50 000,00 2 050 000 205 000,00

2011 Konvertering optioner 0,10 25 000 2 500,00 2 075 000 207 500,00

2014 Kvittningsemission 0,10 3 076 923 307 692,30 5 151 923 515 192,30

2015 Kvittningsemission 0,10 4 617 880 461 788,00 9 769 803 976 980,30

2015 Kvittningsemission 0,10 1 101 826 110 182,60 10 871 629 1 087 162,90

2016 Nyemission 0,10 1 538 462 153 846,20 12 410 091 1 241 009,10

2016 Omvänds split 5:1 0,50 -9 928 073 0,00 2 482 018 1 241 009,10

2016 Nyemission 0,50 389 610 194 805,00 2 871 628 1 435 814,10

2016 Nyemission 0,50 1 700 000 850 000,00 4 571 628 2 285 814,10
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KASSAFLÖDE
Kassaflödet för året blev -2 609 (10 778) kSEK, där kassaflödet för 
2016 påverkats positivt av kapitaltillskott genom tre nyemission-
er som tillförde Bolaget totalt 16 193 (7 436) kSEK efter emissions-
kostnader. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -1 
102 (-4 363) kSEK, varav rörelsekapitalets förändring var 2 568 (-2 
057), där lagret påverkat kassaflödet negativt till följd av lager-
uppbyggnad för att möta den ökande försäljningen. Investering-
ar i immateriella och materiella tillgångar har påverkat kassaflö-
det negativt med -4 507 (-1 052) kSEK.

INVESTERINGAR
Totalt var anläggningstillgångarna vid årets slut 7 591 (4 689) 
kSEK. Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar 
uppgick till 58 (186) kSEK och för de immateriella anläggnings-
tillgångarna 4 449 (866) kSEK. Investeringarna i de immateriella 
anläggningstillgångarna avser aktiverade utvecklingsutgifter 
samt patentutgifter.

MODERBOLAGET
Moderbolaget motsvarar i stort koncernens resultat och finan-
siella ställning.

GASPOROX AKTIEN
Gasporox aktie är sedan den 25 oktober 2016 noterad på Nasdaq 
First North Stockholm med kortnamn GPX. Per den 31 december 
2017 uppgick aktiekapitalet i Gasporox till 2 285 814,10 SEK med 
totalt 4 571 628 utestående aktier. Bolaget har endast ett akties-
lag och samtliga aktier har lika rätt till utdelning.

ORGANISATION
Gasporox personal är en av de viktigaste framgångsfaktorerna 
för Bolagets utveckling. Medeltalet anställda uppgick under året 
till 12 (7) varav 7 (3) är män. Antalet anställda vid årets slut upp-
gick till 11 (11) varav 5 (5) är kvinnor. Utbildningsnivån i Bolaget 
är hög och 4 av personalen har disputerat, 7 har motsvarande 
högskole-/universitetsutbildning.
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RISKFAKTORER
Makroekonomiska faktorer Bolaget påverkas av 
allmänna ekonomiska, finansiella och politiska förhållanden på 
en global nivå. Efterfrågan på Bolagets produkter och tjänster på-
verkas av ett antal makroekonomiska faktorer såsom räntor, valu-
takurser, konjunkturutveckling, inflation, deflation och allmänna 
affärsförhållanden. Globala ekonomiska förhållanden och nega-
tiva förändringar kan därför få en negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet i form av hastiga och extrema nedgångar med ökad 
instabilitet och negativa förväntningar avseende den framtida 
ekonomiska utvecklingen. En minskad efterfrågan för Bolagets 
produkter kan således påverka Bolagets verksamhet, finansiella 
ställning och resultat negativt genom en rad olika faktorer såväl 
på den svenska marknaden som på de marknader Bolaget avser 
expandera till.

Förmågan att hantera tillväxt Bolagets verk-
samhet kan komma att växa substantiellt genom förvärv eller en 
plötslig och oväntad ökning i efterfrågan på Bolagets produkter 
och tjänster vilket ställer stora krav på ledningen och den ope-
rativa samt finansiella infrastrukturen. I takt med att personalen 
och verksamheten växer, behöver Bolaget hela tiden erhålla 
effektiva planerings- och ledningsprocesser för att på ett verk-
samt sätt kunna genomföra affärsplanen på en marknad som 
är under snabb utveckling. För att hantera tillväxten krävs även 
investeringar och allokeringar av värdefulla ledningsresurser. Om 
Bolaget inte hanterar tillväxt på ett effektivt sätt kan det få en ne-
gativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
rörelseresultat.

Forskning och utveckling Bolaget bedriver produk-
tutveckling i samråd med kunder och leverantörer. Det finns en 
risk att Bolaget fattar felaktiga investeringsbeslut avseende pro-
duktutveckling, vilket skulle hämna Bolagets tillväxt. För att bli 
konkurrenskraftiga måste Bolaget fortsätta att utveckla och för-
bättra befintliga produkter. Det finns en risk att Bolaget inte kan 
implementera ny teknik eller anpassa sitt produktutbud och sin 
affärsmodell i sådan god tid att fördelarna av ny eller existerande 
teknik kan tillvaratas vilket kan ha en negativ inverkan på Bola-
gets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Organisatoriska risker Bolaget har en relativt liten 
organisation vilket medför ett beroende av enskilda medarbeta-
re och förmågan att i framtiden identifiera, anställa och bibehålla 
kvalificerad och erfaren personal. Bolagets förmåga att anställa 
och bibehålla dessa personer är beroende av ett flertal faktorer, 
varav några ligger bortom Bolagets kontroll, bland annat konkur-
rensen på arbetsmarknaden. Förlusten av en lednings- eller nyck-
elperson på grund av att den anställde till exempel säger upp sig 
kan innebära att viktiga kunskaper går förlorade, att uppställda 
mål inte kan nås eller att genomförandet av Bolagets affärsstra-
tegi påverkas negativt.

Leverans och avtalsrisker Gasporox AB har slutit 
avtal med ett flertal parter, omfattande både kunder och leve-
rantörer. Trots att Gasporox lägger ner resurser på att teckna bra 
avtal finns det alltid en risk att Bolaget inte lyckas sluta tillräckligt 
bra avtal eller skydda sig mot avtalsbrott på ett för Bolaget god-
tagbart sätt, vilket kan komma att inverka negativt på Bolagets 
verksamhet, resultat och finansiella ställning. Den ekonomiska 
framgången bygger vidare till stor del av upprättade leverantörs-
avtal. En försämring eller förlust av avtal med huvudleverantören 
Norsk Elektro Optikk AS kan leda till en försämrad lönsamhet och 
finansiell ställning för Gasporox. En negativ inverkan på andra le-
verantörsavtal kan också utgöra en risk och negativt påverka Bo-
lagets verksamhet. En försämrad relation med leverantörer kan 
leda till förseningar och skapa missnöje hos kunden samt skada 
Gasporox varumärke.

Försäljning Det går inte att med säkerhet fastslå att de 
framtida produkter som Bolaget kommer att erbjuda marknaden 
får det positiva mottagande som förespeglas i denna Bolagsbe-
skrivning. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och tiden 
det tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad Bo-
laget i dagens skede har anledning att tro.

Finansieringsbehov och rörelsekapital
Bolagets snabba expansion och offensiva satsningar innebär 
ökade kostnader för Bolaget. Förseningar i Bolagets projekt kan 
innebära försämringar av Bolagets rörelseresultat och det kan 
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inte med säkerhet sägas huruvida Bolaget kan generera tillräck-
liga medel för framtida finansiering av sin verksamhet. Bolaget 
kan i framtiden behöva attrahera nytt externt kapital till villkor 
som (vid tidpunkten för kapitalanskaffningen) inte är fördelakti-
ga för befintliga aktieägare. Alternativt kan finansiering ske ge-
nom upptagande av lån, vilka kan innebära villkor som begrän-
sar Bolagets användande av kapital i verksamheten. Om Bolaget 
misslyckas med att anskaffa eventuellt nödvändigt kapital kan 
det medföra en väsentligt negativ effekt på Bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Marknadsacceptans av nyutvecklade 
produkter Bolaget avser att löpande utveckla och lanse-
ra nya produkter på marknaden. Det finns alltid risk för att nya 
produkter inte mottas av marknaden på ett positivt sätt, eller att 
konkurrerande produkter eller lösningar som lanseras av andra 
aktörer kan få ett bättre genomslag.

Konkurrenter Bolaget verkar i en bransch som är utsatt 
för konkurrens. Bolagets framtida konkurrensmöjligheter är 
bland annat beroende av Bolagets förmåga att ligga i framkant 
och snabbt reagera på befintliga och framtida marknadsbehov. 
Bolaget kan därför tvingas göra kostnadskrävande investeringar, 
omstruktureringar eller prissänkningar för att anpassa sig till en 
ny konkurrenssituation. En ökad konkurrens skulle kunna påver-
ka Bolagets resultat och verksamhet negativt.

Kreditrisk Kreditrisk för Bolaget består i huvudsak av kund-
fordringar hos kunder till Bolaget. Det finns en risk att dessa 
kunder inte kan fullfölja sitt åtagande vilket skulle kunna ha en 
väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella 
ställning och rörelseresultat.

Valutarisker Valutarisker finns i form av transaktionsris-
ker. Transaktionsrisk uppstår vid köp och försäljning av varor och 
tjänster i andra valutor än respektive bolags lokala valuta.

Gasporox opererar på en global marknad med försäljning och 
inköp i andra valutor än SEK. Försäljningen sker till övervägan-

de del i SEK och Euro. Bolagets inköp av råvaror och tjänster sker 
primärt i SEK och NOK. Förändringar i värdet på SEK i förhållande 
till andra valutor kan därmed komma att få såväl positiva som 
negativa effekter på bolagets resultat och finansiella ställning. 
Nettoexponeringen i andra valutor är för närvarande begränsad 
och koncernen säkrar för närvarande inte valutaexponeringen.

Ränterisk Ränterisken är risken för att förändringar i mark-
nadsräntor påverkar Bolagets räntekostnad. För det fall rän-
tekostnaderna skulle öka kan detta ha en negativ inverkan på 
Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Likviditetsrisk Likviditetsrisken är risken att vid brist på 
likvida medel inte kunna fullgöra sina åtaganden eller att de en-
dast kan fullgöra sina åtaganden eller att de endast kan fullgöras 
genom upplåning av likvida medel till avsevärt högre kostnad 
eller i värsta fall inte alls. Om Bolagets tillgång till likvida medel 
försvåras skulle det kunna ha en väsentligt negativ effekt på Bo-
lagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Skatterisker Bolagets verksamhet påverkas av de vid var 
tid gällande skattereglerna i de jurisdiktioner Bolaget bedriver 
verksamhet i vilket på dagen för Bolagsbeskrivningen omfattar 
delar av Europa, Asien och USA. Även om Bolagets verksamhet 
bedrivs i enlighet med Bolagets tolkning av tillämpliga lagar och 
regler på skatteområdet, och i enlighet med råd från skatteråd-
givare, finns det en risk att Bolagets tolkning är felaktig eller att 
sådana regler ändras med eventuell retroaktiv verkan. Vidare kan 
framtida förändringar i tillämpliga lagar och regler påverka förut-
sättningarna för Bolagets verksamhet. Det finns en risk att skatte-
satser förändras i framtiden eller att andra regelförändringar sker 
som påverkar Bolagets verksamhet. Skulle någon av de ovan 
beskrivna riskerna realiseras kan dessa ha en väsentlig negativ in-
verkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Legala risker och tvister Nya lagar eller regler el-
ler förändringar avseende tillämpningen av befintliga lagar eller 
regler som är tillämpliga på Bolagets verksamhet eller kundernas 
verksamhet kan påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställ-
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ning och resultat negativt. Det kan inte heller uteslutas att Bola-
get kan komma att bli inblandade i någon rättslig tvist eller något 
skiljeförfarande. Sådana tvister kan röra stora belopp och innebä-
ra betydande juridiska kostnader och således kunna ha väsentlig 
negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
resultat.

Immateriella rättigheter Gasporox immateriella 
rättigheter skyddas främst genom patent, patentansökningar, 
avtal och lagstiftning till skydd för företagshemligheter. 

Intrång i Bolagets immateriella rättigheter, eller Bolagets intrång 
i andra bolags eventuella immateriella rättigheter, skulle kunna 
försämra konkurrensförmågan eller på annat sätt skada bolagets 
verksamhet. Det kan visa sig nödvändigt för Bolaget att inleda 
rättsprocesser för att skydda sina immateriella rättigheter. Så-
dana rättsprocesser skulle kunna bli betungande och kostsam-
ma och det finns ingen garanti för att bolaget vinner en sådan 
process. Utöver patenterade produkter och teknologi använder 
Gasporox eget know-how som inte skyddas av patent. Gasporox 
strävar efter att skydda sådan information, bl.a. genom sekre-
tessavtal med anställda, konsulter och samarbetspartners. Det 
föreligger emellertid ingen garanti att sådana avtal skyddar mot 
offentliggörande av konfidentiell information, rätten för anställ-
da, konsulter och samarbetspartner till immateriella rättigheter 
eller att avtalen ger tillräcklig påföljd vid avtalsbrott. Dessutom 
kan Gasporox affärshemligheter på annat sätt bli kända eller 
utvecklas självständigt av konkurrenter. Om Gasporox interna 
information och kunskap inte kan skyddas, kan verksamheten 
påverkas negativt.

Framtida kapitalbehov Gasporox möjlighet att till-
godose framtida kapitalbehov är i hög grad beroende av fram-
gångar i kommersialiseringen av Bolagets produkter. Eventuella 
förseningar avseende kommersialiseringen kan komma att inne-
bära att kassaflöde genereras senare än planerat. Gasporox har 
hittills aldrig redovisat positivt resultat och det kan inte uteslutas 
att Bolaget kan komma att behöva ytterligare kapitaltillskott fram 
till dess att verksamheten når ett positivt resultat och kassaflöde. 
Det kan inte garanteras att Bolaget kan anskaffa nödvändigt ka-
pital även om utvecklingen är positiv i Bolaget.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

Januari. Gasporox erhåller order på 550 kSEK från Å&R Carton. 
Ordern som innehåller ett utvecklingsprojekt samt sensorer. 
Gasporox skall utveckla ett koncept för läcktestning av förpack-
ningar vilken ska integreras direkt i en förpackningslina och mäta 
läckage i hög hastighet.

Mars. Gasporox skriver försäljningsavtal med WITT-GASETECH-
NIK. Avtalet avser försäljning och marknadsföring av Gasporox 
instrument GPX1500. 

Mars. Gasporox får bekräftelse på att Bolaget vunnit en offentlig 
upphandling hos Tyndall Institute på Irland. Tyndall Institute be-
driver forskning inom medicinsk diagnostik och forskar på GAS-
MAS-teknologin för lungmonitorering.

Mars. Organisationen förstärks genom att man knyter till sig Pe-
ter Åkerlund som Chief Financial Officer (CFO) på deltid. 

UTSIKTER FÖR 2018
Det kommande året kommer Gasporox fortsätta expansionen av 
sin verksamhet genom utökade marknadsaktiviteter men även 
utveckling av nuvarande produkter samt utveckling av nya appli-
kationer. Under 2018 ska dotterbolaget GPX Medical avsluta den 
första fasen i Neo-lungprojektet och nästa fas ska planeras. Sty-
relsen ser utsikterna för fortsatt tillväxt i Bolaget som god.

Förslag till behandling av bolagets till förfogande stående 
medel
Till årsstämmans förfogande finns följande belopp i kronor:
  
Överkursfond    34 590 400
Balanserat resultat                   -22 672 588
Årets resultat                       -4 760 400
                                 7 157 412

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel om  
7 157 412 kronor balanseras i ny räkning. Således föreslås ing-
en utdelning.



Belopp i kSEK
2017-01-01 2016-01-01 2017-01-01 2016-01-01

Not -2017-12-31 -2016-12-31 -2017-12-31 -2016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 3 5 031 2 238 5 180 2 238
Förändring av varor under tillverkning, färdiga varor samt 
pågående arbeten för annans räkning 549 975 549 975

Aktiverat arbete för egen räkning 4 258 274 2 802 274
Övriga rörelseintäkter 4 476 2 305 476 3 243

10 314 5 792 9 007 6 730

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -2 401 -1 623 -2 401 -1 623
Övriga externa kostnader 5 -3 844 -2 043 -3 613 -2 018
Personalkostnader 6 -7 811 -4 483 -6 119 -4 472
Avskrivningar- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -1 604 -1 416 -1 597 -1 416
Övriga rörelsekostnader -38 -4 -38 -4

-15 698 -9 569 -13 768 -9 533

Rörelseresultat -5 384 -3 777 -4 761 -2 803

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande intäkter 7 1 14 1 14
Räntekostnader och liknande kostnader 8 -1 - - -

- 14 1 14

Resultat före skatt -5 384 -3 763 -4 760 -2 789

Årets resultat -5 384 -3 763 -4 760 -2 789

Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare -5 134 - - -
Minoritetsintresse -250 - - -

ModerbolagetKoncernen
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Resultaträkning
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Balansräkning

Belopp i kSEK
Not 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten 9 5 376 3 051 3 940 2 343
Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m. 10 2 053 1 480 1 861 1 426

7 429 4 531 5 801 3 769

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 11 162 158 136 158

162 158 136 158

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 12 - - 1 750 1 750

- - 1 750 1 750

Summa anläggningstillgångar 7 591 4 689 7 687 5 677

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter 1 118 857 1 118 857
Varor under tillverkning - - - -
Färdiga varor och handelsvaror 520 232 520 232

1 638 1 089 1 638 1 089

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 243 2 388 1 282 2 388
Aktuell skattefordran - - - -
Övriga fordringar 324 516 313 516
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 142 820 142 820

1 709 3 724 1 737 3 724

Kassa och bank
Kassa och bank 8 391 11 000 5 857 10 955

8 391 11 000 5 857 10 955

Summa omsättningstillgångar 11 738 15 813 9 232 15 768

SUMMA TILLGÅNGAR 19 329 20 502 16 919 21 445

ModerbolagetKoncernen



Belopp i kSEK
Not 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 286 2 286 2 286 2 286
Fond för utvecklingsutgifter 4 048 644 3 528 644

6 334 2 930 5 814 2 930
Fritt eget kapital
Överkursfond 34 591 34 591
Balanserad vinst eller förlust -22 672 -16 999
Årets resultat -4 760 -2 789

Övrigt tillskjutet kapital 36 371 34 591
Annat eget kapital inklusive årets resultat -28 939 -20 762

7 432 13 829 7 159 14 803

Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 13 766 16 759 12 973 17 733

Eget kapital hänförligt till minoritetsintresse 609 - - -

Långfristiga skulder
Avsättningar garantiåtaganden 14 150 41 150 41

150 41 150 41

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 641 550 750 550
Förskott från kunder 1 001 1 853 1 001 1 853
Aktuell skatteskuld 162 130 162 130
Övriga kortfristiga skulder 1 000 118 78 114
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 000 1 051 1 805 1 024

4 804 3 702 3 796 3 671

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 19 329 20 502 16 919 21 445

ModerbolagetKoncernen
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Balansräkning forts.

Belopp i kSEK
Not 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten 9 5 376 3 051 3 940 2 343
Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m. 10 2 053 1 480 1 861 1 426

7 429 4 531 5 801 3 769

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 11 162 158 136 158

162 158 136 158

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 12 - - 1 750 1 750

- - 1 750 1 750

Summa anläggningstillgångar 7 591 4 689 7 687 5 677

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter 1 118 857 1 118 857
Varor under tillverkning - - - -
Färdiga varor och handelsvaror 520 232 520 232

1 638 1 089 1 638 1 089

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 243 2 388 1 282 2 388
Aktuell skattefordran - - - -
Övriga fordringar 324 516 313 516
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 142 820 142 820

1 709 3 724 1 737 3 724

Kassa och bank
Kassa och bank 8 391 11 000 5 857 10 955

8 391 11 000 5 857 10 955

Summa omsättningstillgångar 11 738 15 813 9 232 15 768

SUMMA TILLGÅNGAR 19 329 20 502 16 919 21 445

ModerbolagetKoncernen



Koncernen

Belopp i kSEK
Aktie-

kapital

Fond för 
utvecklings-

utgifter

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Balanserat 
resultat inkl. 

årets resultat

Summa eget kapital 
hänförligt till 

moderbolagets 
aktieägare

Summa eget kapital 
hänförligt till 

minoritetsintresse
Summa 

eget kapital

Eget kapital 2017-01-01 2 286 644 34 591 -20 762 16 759 - 16 759
Nyemission - - 1 780 - 1 780 1 220 3 000
Aktivering utvecklingsutgifter - 3 404 - -3 043 361 -361 -
Periodens resultat - - - -5 134 -5 134 -250 -5 384
Eget kapital 2017-12-31 2 286 4 048 36 371 -28 939 13 766 609 14 375

Eget kapital 2016-01-01 1 087 - 19 596 -16 355 4 328 - 4 328
Nyemission 1 199 - 19 101 - 20 300 - 20 300
Kapitalanskaffningskostnad - - -4 106 - -4 106 - -4 106
Aktivering utvecklingsutgifter - 644 - -644 - - -
Periodens resultat - - - -3 763 -3 763 - -3 763
Eget kapital 2016-12-31 2 286 644 34 591 -20 762 16 759 - 16 759

Moderbolaget

Belopp i kSEK
Aktie-

kapital

Fond för 
utvecklings-

utgifter Överkursfond
Balanserat resultat 
inkl. årets resultat

Summa 
eget kapital

Eget kapital 2017-01-01 2 286 644 34 591 -19 788 17 733
Aktivering utvecklingsutgifter - 2 884 - -2 884 -
Periodens resultat - - - -4 760 -4 760
Eget kapital 2017-12-31 2 286 3 528 34 591 -27 432 12 973

Eget kapital 2016-01-01 1 087 - 19 596 -16 355 4 328
Nyemission 1 199 - 19 101 - 20 300
Kapitalanskaffningskostnad - - -4 106 - -4 106
Aktivering utvecklingsutgifter - 644 - -644 -
Periodens resultat - - - -2 789 -2 789
Eget kapital 2016-12-31 2 286 644 34 591 -19 788 17 733
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Eget kapital



Koncernen

Belopp i kSEK
Aktie-

kapital

Fond för 
utvecklings-

utgifter

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Balanserat 
resultat inkl. 

årets resultat

Summa eget kapital 
hänförligt till 

moderbolagets 
aktieägare

Summa eget kapital 
hänförligt till 

minoritetsintresse
Summa 

eget kapital

Eget kapital 2017-01-01 2 286 644 34 591 -20 762 16 759 - 16 759
Nyemission - - 1 780 - 1 780 1 220 3 000
Aktivering utvecklingsutgifter - 3 404 - -3 043 361 -361 -
Periodens resultat - - - -5 134 -5 134 -250 -5 384
Eget kapital 2017-12-31 2 286 4 048 36 371 -28 939 13 766 609 14 375

Eget kapital 2016-01-01 1 087 - 19 596 -16 355 4 328 - 4 328
Nyemission 1 199 - 19 101 - 20 300 - 20 300
Kapitalanskaffningskostnad - - -4 106 - -4 106 - -4 106
Aktivering utvecklingsutgifter - 644 - -644 - - -
Periodens resultat - - - -3 763 -3 763 - -3 763
Eget kapital 2016-12-31 2 286 644 34 591 -20 762 16 759 - 16 759

Moderbolaget

Belopp i kSEK
Aktie-

kapital

Fond för 
utvecklings-

utgifter Överkursfond
Balanserat resultat 
inkl. årets resultat

Summa 
eget kapital

Eget kapital 2017-01-01 2 286 644 34 591 -19 788 17 733
Aktivering utvecklingsutgifter - 2 884 - -2 884 -
Periodens resultat - - - -4 760 -4 760
Eget kapital 2017-12-31 2 286 3 528 34 591 -27 432 12 973

Eget kapital 2016-01-01 1 087 - 19 596 -16 355 4 328
Nyemission 1 199 - 19 101 - 20 300
Kapitalanskaffningskostnad - - -4 106 - -4 106
Aktivering utvecklingsutgifter - 644 - -644 -
Periodens resultat - - - -2 789 -2 789
Eget kapital 2016-12-31 2 286 644 34 591 -19 788 17 733

Kassaflödesanalys
Belopp i kSEK

2017-01-01 2016-01-01 2017-01-01 2016-01-01
Not -2017-12-31 -2016-12-31 -2017-12-31 -2016-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -5 384 -3 777 -4 761 -2 803
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
– Avskrivningar och nedskrivningar 1 604 1 416 1 597 1 416
– Övriga ej likviditetspåverkande poster 110 41 110 41
Erhållen ränta mm 1 14 1 14
Erlagd ränta samt realiserade kursresultat -1 - - -
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital -3 670 -2 306 -3 053 -1 332

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -549 -1 089 -549 -1 089
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 2 015 -3 316 1 987 -3 316
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 1 102 2 348 125 2 317
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 102 -4 363 -1 490 -3 420

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 9, 10 -4 449 -866 -3 583 -866
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 9, 10 - - - 762
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 11 -58 -186 -25 -186
Förvärv av dotterföretag 12 - - - -1 750
Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 507 -1 052 -3 608 -2 040

Finansieringsverksamheten
Nyemission 3 000 16 193 - 16 193
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 000 16 193 - 16 193

Årets kassaflöde -2 609 10 778 -5 098 10 733
Likvida medel vid årets början 11 000 222 10 955 222
Likvida medel vid årets slut 8 391 11 000 5 857 10 955

ModerbolagetKoncernen
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NOT 1 - REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- 
och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är 
oförändrade i jämförelse med föregående år.
 
Värderingsprinciper 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaff-
ningsvärden om inget annat anges nedan. 

Immateriella anläggningstillgångar 
Utgifter för forskning och utveckling. Vid redovisning av 
utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det 
innebär att utgifter som uppkommit under utvecklingsfasen 
redovisas som en tillgång när samtliga nedanstående förut-
sättningar är uppfyllda:

• Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateri- 
 ella tillgången så att den kan användas eller säljas;
• Avsikten är att färdigställa den immateriella till- 
 gången och att använda den eller sälja den;
• Förutsättningar finns för att använda eller sälja den  
 immateriella tillgången;
• Det är sannolikt att den immateriella anläggnings- 
 tillgången kommer att generera framtida ekono- 
 miska fördelar;
• Det finns erforderliga och adekvata tekniska, eko- 
 nomiska och andra resurser att fullfölja utveckling- 
 en och för att använda eller sälja den immateriella  
 tillgången;
• De utgifter som är hänförliga till den immateriella  
 anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlit- 
 ligt sätt.

Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda 
nyttjandeperiod, 5 år. Nyttjandeperioden omprövas per var-
je balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskriv-
ningsprövas årligen. Avskrivning kommer att påbörjas i det 
skede när tillgången börjar generera intäkter.

Övriga immateriella anläggningstillgångar. 
Övriga immateriella anläggningstillgångar består av utgifter 
för uppbyggnad av Bolagets patentportfölj. Dessa redovisas 
till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskriv-
ningar och eventuella nedskrivningar. 
Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda 
nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje ba-
lansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivnings-
prövas årligen. Avskrivning kommer att påbörjas i det skede 
när tillgången börjar generera intäkter.

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde minskat med ackumulerade avskrivningar och ned-
skrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset 
även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Planmäs-
siga avskrivningar på materiella anläggningstillgångar sker 
över 5 år.

Nedskrivningar av immateriella och materiella anlägg-
ningstillgångar samt andelar i koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på 
att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om 
en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinnings-
värde.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med 
avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid 
beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av fram-
tida kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i den 
löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrang-
eras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och 
återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars 
tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare 
nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till grund 
för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste ned-
skrivningen har förändrats.

Tilläggsupplysningar
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Utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansda-
gens kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovi-
sas till kursen vid anskaffningstillfället.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell 
skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för 
innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga re-
sultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt 
som ännu inte redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt 
för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till 
följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga tem-
porära skillnader, dock inte för temporära skillnader som här-
rör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skat-
tefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och 
för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga un-
derskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade 
värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvin-
nas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser 
och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har 
inte nuvärdesberäknats. 
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det be-
lopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på inne-
varande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen 
omprövas varje balansdag.

Bolagets ackumulerade skattemässiga förluster uppgår till 
-28 051 kSEK, men då Bolaget ännu befinner sig i tidig fas och 
inte genererar några vinster har underskottsavdrag inte bo-
kats upp.

NOT 2 - VÄSENTLIGA BEDÖMNINGAR 
OCH UPPSKATTNINGAR
Upprättandet av bokslut och tillämpningen av redovisnings-
principer, baseras ofta på ledningens bedömningar, upp-
skattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den 
tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och anta-
ganden är baserade på historiska erfarenheter och ett antal 
andra faktorer, som under rådande förhållanden anses vara 
rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de re-
dovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars 
framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan av-
vika från dessa uppskattningar och bedömningar. 

Uppskattningarna och antaganden ses över regelbundet. 
Eventuella ändringar redovisas i den period ändringen görs, 
om den endast påverkat denna period, eller i den period änd-
ringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar 
både aktuell och framtida perioder.

De väsentliga riskerna i den finansiella rapporteringen avser 
främst redovisat värde på anläggningstillgångar och dess 
avskrivningstid. Det bokförda värdet är beroende av att den 
framtida marknaden för Bolagets produkter utvecklas som 
förväntat. Per den 31 december 2017, är bedömningen att 
redovisat värde på dessa poster inte överstiger verkligt värde.
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NOT 3 - NETTOOMSÄTTNING

Nettoomsättning uppdelad på intäktslag 2017 2016 2017 2016
Varuförsäljning 4013 1 922 4 155 1 922
Tjänsteuppdrag 1018 316 1 025 316

5 031 2 238 5 180 2 238

Nettoomsättning uppdelad på geografisk marknad
Sverige 548 365 548 365
Europa 4278 1 873 4278 1 873
Övriga världen 205 - 205 -

5 031 2 238 5 031 2 238

NOT 4 - ERHÅLLNA BIDRAG

2017 2016 2017 2016
SafetyPack 538 1 114 538 1 114
Neo-lung 1485 862 124 862
Sinus-light 172 - - -
Vinnova - 176 - 176
Lönebidrag 193 144 193 144
Bidrag som reducerat balanserade utvecklingsutgifter -728 - - -
Periodiserade bidrag -1338 - -533 -

322 2 296 322 2 296

NOT 5 - ERSÄTTNING TILL REVISORER

2017 2016 2017 2016
Revisionsuppdrag -157 -96 -109 -81
Övriga tjänster -5 -17 -5 -17

-162 -113 -114 -98

Medelantal anställda Antal Varav män Antal Varav män
Koncernen - Sverige 12 7 7 3
Moderbolaget - Sverige 9 3 7 3

Fördelning ledande befattningshavare på balansdagen: Antal Varav män Antal Varav män
Styrelseledamöter 4 2 5 4
andra anställda i företagets ledning inkl. VD 4 3 1 -

NOT 6 - ANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH 
SOCIALA KOSTNADER

Koncernen Moderbolaget

Koncernen Moderbolaget

Koncernen Moderbolaget

2017 2016

Medelantalet anställda bygger på av Bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

2017-12-31 2016-12-31



Årets löner och ersättningar

2017 Styrelse-
arvode

Grundlön Rörlig 
ersättning

Pension-
kostnad

Övrig 
ersättning

Sociala 
avgifter

Summa

Tore Gimse, ordförande 100 - - - - 31 131
Anneli Friberg, ledamot 75 - - - - 24 99
Per Nyström, ledamot 75 - - - - 24 99
Annika Olsson, ledamot 75 - - - - 24 99
Märta Lewander Xu, VD - 865 135 315 - 391 1 706
Summa styrelse och VD 325 865 135 315 - 493 2 133
Övriga anställda - 4 001 151 434 39 1 142 5 767
Summa 325 4 866 286 749 39 1 635 7 900

2016 Styrelse-
arvode

Grundlön Rörlig 
ersättning

Pension-
kostnad

Övrig 
ersättning

Sociala 
avgifter

Summa

Tore Gimse, ordförande - - - - - - -
Yngve Finkelhavn, ledamot - - - - - - -
Masoud Khayyami, ledamot 44 - - - - 14 58
Per Nyström, ledamot 44 - - - - 14 58
Annika Olsson, ledamot 44 - - - - 14 58
Märta Lewander Xu, VD - 764 140 273 9 260 1 446
Summa styrelse och VD 132 764 140 273 9 301 1 619
Övriga anställda - 2 380 - 90 21 537 3 028
Summa 132 3 144 140 363 30 838 4 647

2017 2016 2017 2016
Ränteintäkter 1 14 1 14

1 14 1 14

2017 2016 2017 2016
Räntekostnader - - - -

- - - -

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har belastat resultatet med följande belopp:

Koncernen Moderbolaget

Koncernen Moderbolaget

NOT 8 - ÖVRIGA RÄNTEKOSTNADER OCH ÖVRIGA 
RESULTATPOSTER

NOT 7 - ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH ÖVRIGA 
RESULTATPOSTER
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2017 2016 2017 2016
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 6 889 6 616 5 281 6 616
Årets anskaffning 3 531 273 2 803 273
Årets försäljning/utrangering - - - -1 608
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 10 420 6 889 8 084 5 281

Ingående ackumulerade avskrivningar -3 838 -2 783 -2 938 -2 783
Årets avskrivningar -1 206 -1 055 -1 206 -1 055
Årets försäljning/utrangering - - - 900
Utgående ackumulerade avskrivningar -5 044 -3 838 -4 144 -2 938

Utgående redovisat värde 5 376 3 051 3 940 2 343

2017 2016 2017 2016
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 3 401 2 807 2 409 2 807
Årets anskaffning 919 594 780 594
Årets försäljning/utrangering - - - -992
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 4 320 3 401 3 189 2 409

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 921 -1 613 -983 -1 613
Årets avskrivningar -346 -308 -345 -308
Årets försäljning/utrangering - - - 938
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 267 -1 921 -1 328 -983

Utgående redovisat värde 2 053 1 480 1 861 1 426

NOT 11 - INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

2017 2016 2017 2016
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 324 138 324 138
Årets anskaffning 58 186 25 186
Årets försäljning/utrangering - - - -
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 382 324 349 324

Ingående ackumulerade avskrivningar -166 -115 -166 -115
Årets avskrivningar -54 -51 -47 -51
Årets försäljning/utrangering - - - -
Utgående ackumulerade avskrivningar -220 -166 -213 -166

Utgående redovisat värde 162 158 136 158

NOT 9 - BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLING OCH LIKNANDE 
ARBETEN

NOT 10 - KONCESSIONER, PATENT, LICENSER, VARUMÄRKEN M.M.

Koncernen Moderbolaget

Koncernen Moderbolaget

Koncernen Moderbolaget
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NOT 12 - ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
2017-12-31

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde -
Nyemission 50
Villkorade aktieägartillskott 1 700

1 750

Antal röster och kapital
Direkt innehav i koncernföretag Organisationsnummer Säte 2017-12-31
GPX Medical AB 559069-9012 Lund 60%

Upplysning om aktiekapital Antal aktier Kvotvärde per aktie (kr)
Antal/kvot vid årets ingång - -
Antal/kvot vid årets utgång 50 1 000

2017 2016 2017 2016
Förutbetald hyra 85 57 85 57
Förutbetalda försäkringar 8 5 8 5
Upplupen intäkt SafetyPack - 533 - 533
Förskott till leverantör - 158 - 158
Upplupen ej fakturerad intäkt - 50 - 50
Övriga poster 49 17 49 17

142 820 142 820

2017 2016 2017 2016
Avsättningar garantiåtaganden 150 41 150 41

150 41 150 41

Utgående redovisat värde

Koncernen Moderbolaget

Koncernen Moderbolaget
NOT 14 - AVSÄTTNINGAR

NOT 13 - FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

                 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILLÄGGSUPPLYSNINGAR, NOTER
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Anneli Friberg
Styrelseledamot sedan 2017
Aktieinnehav: 0

Anneli Friberg är affärsområdeschef på Software Point, ett internationellt företag 
verksamt inom mjukvara  och  informationssystem  för  laboratorier  till  industrier 
inom bl.a. förpackning, livsmedel och läkemedel men även  för  sjukvårdssektorn  
och  universitet.  Hon är utbildad Civilingenjör vid Lunds Tekniska Högskola. Hon har 
erfarenhet från att ta produkt från idé och genom utvecklingsstadiet till lyckad kom-
mersialisering. Hon är van att  arbeta  strategiskt  för  att  utveckla  långsiktiga  och  
lönsamma affärsrelationer baserat på förtroende och värde. 

Tore Gimse
Styrelseordförande sedan 2016
Aktieinnehav: 0

Tore Gimse har stor erfarenhet av teknik-, bolag- och affärsutveckling. Han har 
en doktorsexamen i matematik från Universitetet i Oslo och har haft anställning-
ar vid tre olika universitetsinstitutioner i Norge. Han har egen entreprenörser-
farenhet och har hållit olika management (VD och CTO) och styrelsepositioner 
i flera norska teknologibolag och forskningsinstitut inom följande branscher: 
olja/gas, IKT, logistik, digital TV. Tore Gimse har arbetat med strategi, innovation, 
kommersialisering, spin-offs, etik och ledarutveckling. Sedan 2016 är han VD och 
koncernchef för Norsk Elektro Optikk AS.
Ordförande i GPX Medical AB, NEOLund AB, NEO Subsea AS.
Ledamot i Irma Salo Jäger og Tycho Jägers stiftelse, NEO Holding AS

Annika Olsson
Styrelseledamot sedan 2011
Aktieinnehav: 18 333 privat

Annika Olsson är professor i förpackningslogistik vid Lunds Universitet. Hennes 
forskningsområde är förpackningsinnovation och förpackningsdesign för hållba-
ra försörjningskedjor. Annika Olsson är en av innovatörerna av Gasporox teknik. 
Förutom forskning har Annika Olsson även gedigen erfarenhet av från förpack-
nings- och livsmedelsindustrin. Annika Olsson är också rektor för Campus Hel-
singborg vid Lunds Universitet, samt medlem i ledningen för centrum för han-
delsforskning vid Lunds Universitet.
Ledamot i Packbridge AS, Ideella föreningen Skånes Livsmedelsakademi, Miljö-
bron samt bolagsman i CULTIVA Handelsbolag.



                                   STYRELSE OCH VD STYRELSE OCH VD
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Per Nyström
Styrelseledamot sedan 2015
Aktieinnehav: 4 000 privat

Ledamot i styrelsen sedan 2015. Per Nyström arbetar som VD för affärsområdet Bar-
rier Packaging inom ÅR Packaging Group, som via Å&R Carton Lund AB är näst största 
aktieägare i Gasporox AB. Per Nyström har en internationell, kommersiell profil inom 
såväl förpackningar och informationsteknologi som inom livsmedel och byggmateri-
al. Han har stor erfarenhet av såväl utveckling av mogna företag som nyföretagande, 
tillväxtbolag och internationalisering. Per Nyström är VD för Å&R Carton Lund AB och 
Flextrus Group AB.
Ordförande inom livsmedelskoncernen Blentagruppen AB (bl a Guldfågeln AB, Ing-
elsta Kalkon AB, Blenta/Cobb AB) samt bolag inom ÅR Packaging Group; Flextrus AB 
och Flextrus Halmstad AB.
Ledamot i AR Packaging AB, Ae4 2012 Holding AB, Flextrus Group AB, Flextrus Ltd och 
Nysco AB.

Märta Lewander Xu
VD sedan 2015
Aktieinnehav: 103 400 aktier privat

Märta Lewander Xu har en bakgrund inom forskning och är en av 
innovatörerna av Gasporox teknik. Hennes doktorsarbete var in-
riktat på Gasporox teknik mot tillämpningarna medicinsk teknik 
och förpackningsanalys. Hennes forskning hade en särskild inn-
ovationsdriven inriktning, vilken hon fortsatt utveckla i sina roller 
på Gasporox. Märta Lewander Xu har en civilingenjörsexamen 
i Teknisk Fysik och en lärarexamen i matematik och fysik. Märta 
har en stor kunskap inom laserspektroskopi och produktutveck-
ling. Märta var CTO på Gasporox 2011-2014 och tillträdde som 
VD i januari 2015. 
Märta Lewander Xu är även VD för Gasporoxs dotterbolag GPX 
Medical.
Ledamot i NEOLund AB, CxTx AB samt Lund Laser Centre vid 

Lunds Universitet



      Lund april 2018

           Tore Gimse        Per Nyström           Annika Olsson 
           Styrelsens ordförande

            Anneli Friberg          Märta Lewander Xu

                          Verkställande direktör

   
   Vår revisionsberättelse har lämnats den 27 april 2018

    Carlsson & Partners revisionsbyrå AB

 
            Berit Holmgren                           

            Godkänd revisor Far              
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Till bolagsstämman i Gasporox AB (publ)
Org.nr. 556678-0093

 

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNING-
EN OCH KONCERNREDOVISNINGEN 

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för Gasporox AB för år 2017. Bolagets årsredo-
visning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen 
av detta dokument på sidorna 18-38.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncern-
redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningsla-
gen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 
av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per 
den 31 december 2017 och av dessas finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncern-
redovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resulta-
träkningen och balansräkningen för moderbolaget och för 
koncernen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar en-
ligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns 
ansvar”. Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har an-
svaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredo-
visningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, 
om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrel-
sen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsbe-
rättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är 
en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revi-
sion som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsam-
mans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovisningen och kon-
cernredovisningen.

                     REVISIONSBERÄTTELSE
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Revisionsberättelse



 

REVISIONSBERÄTTELSE 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga fel-
aktigheter i årsredovisningen och koncernredovisning-
en, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund 
för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en vä-
sentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än 
för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, för-
falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets in-
terna kontroll som har betydelse för min revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hän-
syn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om 
effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och verkstäl-
lande direktörens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fort-
satt drift vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Jag drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en vä-
sentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredo-
visningen och koncernredovisningen om den väsentli-

ga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Mina slutsatser baseras på 
de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för re-
visionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller för-
hållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre 
kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, struk-
turen och innehållet i årsredovisningen och koncern-
redovisningen, däribland upplysningarna, och om års-
redovisningen och koncernredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbe-
vis avseende den finansiella informationen i enheterna 
eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett 
uttalande avseende koncernredovisningen. Jag ansvarar 
för styrning, övervakning och utförande av koncernrevi-
sionen. Jag är ensam ansvarig för mina uttalanden.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagel-
ser under revisionen, däribland de betydande brister i den 
interna kontrollen som jag identifierat.
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ÅRSSTÄMMA OCH KALENDARIUM 

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT 
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNING-
AR

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen har jag även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för GasPorOx AB för år 
2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för rä-
kenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet ”Revi-
sorns ansvar”. Jag är oberoende i förhållande till moderbola-
get och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositio-
ner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till ut-
delning innefattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bola-
gets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker 
ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning-
en av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat 
att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomis-
ka situation och att tillse att bolagets organisation är utfor-

mad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets 
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett be-
tryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den 
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvis-
ningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga 
för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse 
med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett be-
tryggande sätt.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbe-
vis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något 
väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om försla-
get är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garan-
ti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sve-
rige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 
att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust 
inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige an-
vänder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
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REVISIONSBERÄTTELSE  REVISIONSBERÄTTELSE

eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaper-
na. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs ba-
seras på min professionella bedömning med utgångspunkt 
i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som 
är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ-
delser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. 
Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta 
för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt 
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den       27 april         2018

Berit Holmgren
Godkänd revisor Far
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Information om årsstämma och kalendarium

Finansiell kalender
3 maj 2018  Delårsrapport januari-mars 2018
21 maj 2018   Årsstämma 2018
21 augusti 2018  Delårsrapport januari-juni 2018
8 november 2018 Delårsrapport januari-september 2018
20 februari 2019  Bokslutskommuniké 2018

Årsstämma
Gasporox årsstämma kommer att hållas måndagen den 21 maj 2018 kl. 17.00 i Bolagets lokaler på Maskinvägen 1 i 
Lund. Insläpp för registrering från kl. 16.30. Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara registrerad i den av 
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 15 maj 2018, dels anmäla sig till Bolaget senast måndag-
en den 18 maj 2018.

Anmälan ska ske skriftligen till Gasporox AB (publ), Bolagsstämma, Maskinvägen 1, 227 30 Lund. Anmälan kan också 
lämnas via telefon 046- 540 50 40 eller, per e-post till info@gasporox.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina 
aktier måste, för att få äga rätt att deltaga vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euro-
clear Sweden AB i god tid före tisdagen den 15 maj 2018.


