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Sammanfattning av halvårsrapport
Första halvåret (2011-01-01--2011-06-30)
» Resultatet efter finansiella poster uppgick till
-1 739 959 SEK ( -996 491)
» Resultatet per aktie* uppgick till -0,05 SEK ( -0,09)
» Soliditeten uppgick till 92,6% ( 88,3%)
*Periodens resultat dividerat med 38 400 000 aktier per den 30 juni

» Efter den senaste omvandlingen av A- och B-aktier
fanns det 6 914 484 A-aktier och 5 885 516 B-aktier
i bolaget. Det totala antalet aktier i Episurf uppgick
till 12 800 000 aktier. Nuvarande antal aktier i bolaget
uppgår till 6 400 000 efter genomförd nyemission och
aktiesammanlägging.

(10 800 000)

Andra kvartalet (2011-04-01--2011-06-30)
» Resultatet efter finansiella poster uppgick till
-1 025 087SEK ( -556 502)
» Resultatet per aktie* uppgick till -0,03 SEK ( -0,05)
Väsentliga händelser under andra kvartalet 2011
» Episurf Medical AB publicerade årsredovisning
avseende perioden 2010-01-01–2010-12-31.
» Episurf Medical AB höll extra bolagsstämma under
fredagen den 13 maj 2011. Stämman beslöt att
godkänna att styrelsen fattar beslut om nyemission
av aktier enligt tidigare bemyndigande från stämma
den 30 augusti 2010. I och med beslutet uppfylldes de
villkor som angivits i Aktiemarknadsnämndens beslut
(2011:11) för att Serendipity skall medges undantag
från budplikt, om Serendipitys aktieinnehav i Bolaget
genom teckning av aktier i nyemission som beslutas
av styrelsen skulle komma att motsvara 30 % eller mer
av röstetalet i bolaget.
» Episurfs styrelse beslutade att genomföra av vissa
aktieägare fullt garanterad nyemission om cirka
48,6 miljoner SEK med företrädesrätt för befintliga
aktieägare och med en teckningskurs på 1,90 SEK per
aktie. Aktieägare fick företrädesrätt att teckna två nya
aktier av serie A respektive av serie B för varje befintlig
aktie av serie A respektive av serie B.
Det beslutades även om att ansöka om att Episurfs
aktier tas upp till handel på NASDAQ OMX First North.

» Episurf offentliggjorde ett av Finansinspektionen
godkänt och registrerat prospekt som bolagets
styrelse upprättat med anledning av ett tidigare beslut
om genomförande av fullt garanterad nyemission
med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
» Nyemissionen med företrädesrätt för befintliga
aktieägare i Episurf Medical AB fulltecknades,
vilken tillförde Episurf cirka 48,6 miljoner SEK före
emissionskostnader.
» Den 30 juni 2011 rapporterade Episurf positiva
resultat från den aktuella 1-årsstudien vilka förstärkte
och bekräftade de tidigare indikationerna. På
röntgenbilder tagna på sex fårknän (femurkondyl), i
vilka Episurfs implantat suttit under ett år, kunde det
observeras att implantaten noggrant följer knänas
anatomi. Bilderna indikerar att implantatet har
förmågan att växa ihop med den naturliga vävnaden i
leden (ben och brosk).
Dessutom observerades det att utseendet på
motstående broskyta ter sig lika normalt efter 1 år
som efter 6 månader. Mer detaljerad information
om resultaten på cellnivå angavs bli rapporterad i
september 2011, i samband med att histologiska
resultat från studien erhålls.
Dessa positiva resultat betyder att kroppen accepterar
produkten Episealer. Resultaten innebär vidare att
Episurfs lösning kan fungera långsiktigt.

2

Episurf Medical AB (Publ) | Halvårsrapport | Org.nr 556767-0541

» Episurf höll under torsdagen den 30 juni 2011
årsstämma i Stockholm. I samtliga föreslagna ärenden
beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag.
Här anges de viktigaste frågorna som behandlades:

Delårsrapport januari – september 2011: 2011-11-21
Bokslutskommuniké för 2011: 2012-02-21

• Styrelsens förslag på balans- och resultaträkning
och resultatdisposition fastställdes. Styrelsen och den
verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
• Björn Varnestig avgick som styrelseledamot. Ashkan
Pouya blev invald som styrelsesuppleant.
• Vissa bestämmelser i bolagets bolagsordning
ändrades. Ändringarna avsåg bl.a. bestämmelserna
om aktiekapital och antalet aktier, former för kallelse
till bolagsstämma och former för anmälning till
bolagsstämma.
• Styrelsen bemyndigades intill nästa årsstämma
att besluta om emissioner, teckningsoptioner och
konvertibler.
• Styrelsen
bemyndigades
att
genomföra
sammanslagning
av
aktier
med
en
sammanläggningskvot på 1:6, det vill säga att 6
aktier slås ihop till 1 ny aktie. Styrelsen bemyndigades
även att vidta de övriga åtgärder som erfordras vid
genomförande av sammanläggning.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
» Den 15 juli meddelades att sista dag för handel med
Episurfs aktier (EPIS B) på Aktietorget är 12 augusti
och första handelsdag på Nasdaq OMX First North är
15 augusti.
» Den 20 juli blev första handelsdagen med Episurfs
aktier efter genomförd aktiesammanläggning.
Nuvarande antal aktier i bolaget uppgår till 6 400 000.

Kommande finansiella rapporter
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VD Nina Bake kommenterar
I slutet av Q2 genomförde vi en fulltecknad nyemission
med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Episurf.
Nyemissionen tillförde bolaget 48,6 miljoner kr
före kostnader. Bolagets kassa har därmed stärkts
väsentligt och kapitalbehovet fram till CE-märkning
är säkrat.
Vi presenterade även positiva resultat från genomförd
preklinisk 1-årsstudie. Mer detaljerad information
om resultaten från histologiska undersökningar, där
man tittar på implantatets förmåga att växa ihop
med kringliggande ben och broskvävnad på cellnivå,
förväntar vi oss kunna presentera i september-oktober
2011.
Den genomförda1-årsstudien är en av de mest
kritiska studier som Episurf genomför på vägen till
CE-märkning och resultaten har flera konsekvenser
för framtiden. Att lämna detta stadium med goda
resultat innebär följaktligen att ett kritiskt skede
i bolagets historia snart passerats. Resultaten ger
även en fingervisning om utfallet av framtida kliniska
studier med avseende på implantatets integration
och funktion i leder.
Episurf är ett medicinteknikbolag
- inte ett läkemedelsbolag
I sammanhanget är det viktigt att förstå
skillnaden mellan Episurfs produktutveckling och
läkemedelsutveckling. Den senare är förknippad med
långa utvecklingstider, mycket höga kostnader samt
stora risker i de olika utvecklingsfaserna. Dessutom
är kliniska studier av nya läkemedel ofta förknippade
med stora tekniska risker även efter genomförda
pre-kliniska studier. I Episurfs fall kan de kliniska
studieresultaten förväntas vara i linje med de prekliniska.
Mål
Episurfs övergripande mål är att dess produkter skall
bli ett självklart val för ortopeder vid behandling av
lokala broskskador i människors leder.

Operationella mål
» Under första kvartalet 2012 påbörja kliniska studier
avseende Episealer™ Knee och Episealer™ Toe
» Under andra kvartalet 2012 påbörja kliniska studier
avseende Epiguide™ MOS
» Under 2012 ha identifierat lägst tio kliniker för initial
produktlansering
» Under första halvåret 2013 erhålla CE-märkning
och därefter marknadsintroducera Episealer™ Knee,
Episealer™ Toe och Epiguide™ MOS på den europeiska
marknaden
Strategi
Episurfs strategi för att kostnadseffektivt utveckla
lösningar för reparation av lokala broskskador och
därefter kommersialisera dessa kan brytas ned på
följande områden:
Produktutveckling
Ledande ortopeder och forskare engageras i ett
tidigt utvecklingsskede för att identifiera kliniska
behov och patientnytta. Under hela utvecklingsprocessen förs en tät dialog med involverade kliniker
och ortopeder vilket möjliggör snabb återkoppling
och produktanpassning. Episurf utvecklar, initialt
med fokus på knäleden, produktkoncept som
kan anpassas till specifika tillämpningsområden.
Produktkonceptstrategin medför synergier genom
att den grundläggande tekniska plattformen
medger vidareutveckling till fristående produkter
för ytterligare indikationer. Ur ett regulatoriskt
perspektiv medför detta att data från genomförda
prekliniska studier och valideringar av väsentliga
produktionsprocesser kan återanvändas för de nya
produkterna.
Episurf har valt att använda certifierade material
i sina produkter vilket signifikant minskar utvecklingsrisken samt reducerar tiden fram till marknadsgodkännande.
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Vidare arbetar Episurf aktivt med att bredda sin
patentportfölj.
Produktion
Episurfs produktionsstrategi innebär att kontraktstillverkare används för all produktion.
Bolaget bedömer att ett nära samarbete med
kontraktstillverkarna möjliggör god kontroll över
tillverkningsprocessen. Därutöver minskas risken för
att tillväxtmöjligheterna skall begränsas av bristande
produktionskapacitet.
Marknadsintroduktion
Episurf avser att initialt, efter marknadsgodkännande
i form av CE-märkning erhållits, introducera sina
produkter i egen regi på den europeiska marknaden.
På lite längre sikt när produkterna etablerats på den
europeiska marknaden avser Episurf att ansöka
om marknadsgodkännande för den amerikanska
marknaden, i form av godkännande från FDA. Bolaget
avser att genomföra denna marknadsintroduktion
i samarbete med en partner i form av en etablerad
större aktör som har upparbetade försäljningskanaler.
När marknadsgodkännande erhållits avseende
Europa, avser Episurf att lansera sina produkter genom
en kontrollerad produktlansering. Detta innebär att
endast en utvald grupp ortopeder och kliniker initialt
får tillgång till produkterna.
Vi bedömer att en kontrollerad produktlansering har
flera fördelar, särskilt viktigt är att erbjudandet kan
optimeras avseende exempelvis logistik, produktion,
order, operationsteknik etc., innan produkterna
lanseras i större skala. Vidare ger förfarandet Episurf
viktig information för att kunna anpassa prismodellen
till olika marknader och typer av sjukhus. En ytterligare
fördel är att Episurf har full kontroll över att ortopeder
genomgått träning samt att produkterna används på
rätt sätt.

I samband med den kontrollerade produktlanseringen avser vi att initiera en multicenterstudie
i Europa och USA vilken syftar till att utöka den
kliniska dokumentationen inför ansökan om
marknadsgodkännande i USA, anskaffa mer information för ansökan om reimbursement (ersättningssystem för privata och offentliga sjukhus) på
olika marknader samt för att uppnå acceptans från en
bredare massa av ortopeder.
I syfte att skapa kännedom om Episurfs produkter och
dess fördelar kommer vi att söka samarbeten med
välrenommerade forskare och ortopeder. Fördelarna
med sådana samarbeten är flera, bland annat kan
dessa personer delta i Episurfs kliniska prövningar
och ge sin syn på förbättringsmöjligheter samt
sprida information om Episurfs produkter genom
vetenskapliga artiklar och konferenser.
NASDAQ OMX First North
Från och med den 15 augusti handlas Episurf-aktien
på First North. Vi siktar så småningom på att ta oss
till börsens Small Cap-lista, och då är First North ett
bra första steg. Det ger oss bra möjligheter att ta in
institutionella investerare om två år i samband med
produktlanseringen.

Nina Bake, VD, Episurf Medical AB
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Episurf Medical AB (publ)
Bakgrund
Artros är den vanligaste knärelaterade sjukdomen
som bryter ner brosk i människors leder. Artros är ett
växande problem. 10 % av befolkning i västvärlden
över 25 års ålder lider av artros i någon form. Detta gör
förekomsten av sjukdomen mer vanlig än diabetes.
Allteftersom populationen i västvärlden åldras,
kommer antalet människor med artrosbesvär att
öka. År 2030 beräknas cirka 67 miljoner amerikaner
över 18 år att få diagnosen artros. De drabbade blir
begränsade i sitt arbete, fritid och vardagliga sysslor.
I Sverige uppgick samhällskostnaden för artrosspondylos (både direkta och indirekta kostnader) till
12,5 miljarder kronor (Reumatikerförbundet).
Verksamhet och produkt
Episurf utvecklar små individanpassade implantat
(Episealer™) samt kirurgiska borrmallar (Epiguide™)
för behandling av lokala broskskador i människors
leder. Episurfs implantat är små, tunna och anpassas
för varje individs unika anatomi och skada. Ett litet
implantat som enkelt kan sättas in medför minimalt
trauma på kringliggande vävnad samt mindre
komplicerad rehabilitering.
Episurfs implantat gör det möjligt att reparera
broskdefekter i ett tidigare skede. Konceptet ger
också ökade möjligheter att minska utbredningen/
uppkomsten av degenerativa ledsjukdomar så som
artros. Episurfs koncept inkluderar implantat samt
operationsinstrument och utvecklas enligt följande
kriterier:
» systemet skall tillåta en minimalt invasiv kirurgi.
» systemet skall möjliggöra en perfekt anpassning av
implantatet till det skadade området.
» systemet skall möjliggöra ett enkelt och felfritt
dagkirurgiskt ingrepp.

Episealer™, individanpassade
implantat
Traditionellt sett anpassar man patienten efter
protesen. I praktiken betyder det att kirurgen
använder
en
“one-size-fits-all”-metod
vid
knäersättningsoperationer. Det medför att passform
och placering av protesen blir likartad för varje
patient. Eventuella justeringar sker direkt under själva
operationen. Detta inkluderar t.ex. beslut om var och
hur mycket ben som skall sågas bort.
Alla patienter har unika anatomier. Små variationer
i storlek och placering av ett implantat/protes kan
ha en betydande inverkan på det kortsiktiga och
långsiktiga resultatet av en operation.
Episurfs implantat är små och utformats
från patientspecifika CT och/eller data MR
(magnetkamera), där implantatets topografi anpassas
efter varje patients anatomi, storlek och djup av skada
och kan därmed återskapa en jämn kontinuerlig
ledyta. Implantaten designas för att enbart ersätta
den skadade ytan med ett unikt anpassat implantat.
Implantaten är tillverkade av en kobolt-krom legering
med en central peg för primärfixering. Kobolt-krom är
ett material som har använts i knäproteser i över två
decennier.
Detta material har visat sig ge en säker, effektiv och
viktbärande ledyta.
Den sida som förankras i underliggande ben är belagd
med ”syntetiskt ben” (hydroxylapatit), vilket är en
bioaktiv beläggning som får stimulerande ben att växa
”ihop” med implantatets yta. Att implantaten växer
fast ger en stabil långsiktig fixering av implantaten i
benet.

Episurfs nya implantat är ämnade att överbrygga
klyftan mellan konservativa behandlingsmetoder,
tidiga kirurgiska ingrepp och protesoperationer.
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Epiguide™, kirurgiska borrmallar
För att säkerställa en enkel, snabb och precis
kirurgi och därmed att Episurfs implantat, Episealer
Knee, sänks in i leden på rätt placering och höjd i
förhållande till kringliggande broskyta, utvecklar
Episurf individanpassade kirurgiska borrmallar
(Epiguide™). Borrguiderna levereras tillsammans
med implantaten. Borrguiderna utformas efter
patientspecifika CT och/eller MR på samma sätt som
Episealer görs. Guiderna utformas så att de får en unik
passform och därav lätt placeras in i leden över det
skadade området. Epiguide™, guidar därmed kirurgen
genom hela operationen, förenklar genomfarande
och ökar precisionen i ingreppet. Detta möjliggör
därmed att implantatets placering blir korrekt samt
att genomförande av ingreppet blir enkelt och snabbt.

µiFidelity™

15 patent

1

Clinic

MR/CT
scan

µiFidelity™, för patientspecifik
kirurgisk planering & design
Med hjälp av μiFidelity™-systemet, vilket omfattar
hela processen från CT- och/eller MR-undersökning
till genomförd operation, skall produkterna
kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive
persons unika skada för optimal passform och
minimalt invasivt kirurgiskt ingrepp. Genom att
erbjuda ortopeder ett komplett system (Episealer™
och Epiguide™) som är unikt anpassat till varje
patient skapas förutsättningar för en bred och enkel
användning.

2

Desig av
instrumet

Software

Desig av
implantat

3

Material

Manufacturing

Applikation
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Aktien
Aktien i Episurf Medical AB (publ) listades den
5 november 2010 på AktieTorget, som är ett
värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn
och driver en handelsplattform som benämns MF
(Multilateral Trading Facility).

Närstående transaktioner
Till Advisory Board´s Jeppe Magnusson (Jeppe
Magnusson Consulting) har konsultarvode utgått
med 69 567 SEK. Till aktieägare Homan Panahi (Vator
Capital AB) har konsultarvode utgått med 210 000
SEK. Januari till mars 2011 utgick endast arvode till
styrelseledamoten Tomas Nortoft om 14 299.

Det finns två aktieslag i bolaget. Efter genomförd
fulltecknad nyemission den 15 juni 2011 uppgick
antalet aktier i bolaget till 38 400 000, fördelat på
20 743 452 aktier i serie A och 17 656 548 i serie B.
Antalet röster i bolaget uppgick till 79 886 904 där
varje aktie av serie A medför tre röster samt berättigar
till tre röster på bolagsstämma och varje aktie av
serie B medför en röst samt berättigar till en röst på
bolagsstämma.
Efter sammanläggningen av aktierna i bolaget
som ägde rum den 20 juli 2011 med en
sammanläggningskvot på 1:6 uppgår emellertid
antalet aktier i bolaget till totalt 6 400 000 aktier, varav
3 457 242 består av aktier i serie A och 2 942 758 av
aktier i serie B.
Båda aktieslagen medför lika rätt till andel i bolagets
tillgångar.
Granskning av revisor
Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av
bolagets revisor.
Principer för delårsrapportens upprättande
Halvårsrapporten har upprättats i enlighet med
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd. I det fall det saknas ett allmänt råd
har i förekommande fall vägledning hämtats från
Redovisningsrådets rekommendationer.
I halvårsrapporten har samma redovisningsprinciper
och beräkningsmetoder använts som i senaste
årsredovisningen.
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Resultaträkning i sammandrag (SEK)

Nettoomsättning
Aktiverade utvecklingskostnader
Summa intäkter

jan -juni
2011

jan - juni
2010

jan -dec
2010

okt 08 - dec 09
15 mån

2 070 908
2 070 908

486 038
486 038

2 470 930
2 470 930

690 690
690 690

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Rörelsens kostnader

-2 729 472
-981 358

-1 001 640
-437 025

-3 793 433
-1 334 310

-876 038
-351 220

-99 441
-3 810 271

-17 855
-1 456 520

-121 339
-5 249 082

-3 961
-1 231 219

Rörelseresultat

-1 739 363

-970 482

-2 778 152

-540 529

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

444
-1 040
-1 739 959

-26 009
-996 491

18 255
-26 356
-2 786 253

288
-540 241

Resultat före skatt

-1 739 959

-996 491

-2 786 253

-540 241

Skatt på periodens resultat
Periodens resultat

-1 739 959

-996 491

-2 786 253

-540 241
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Balansräkning (SEK)

30 juni
2011

30 juni
2010

31 dec
2010

31 dec
2009
15 mån

5 273 928
1 361 704
6 635 632

1 176 729
196 329
1 373 058

3 161 620
464 453
3 626 073

690 690
29 058
719 748

19 335
19 335

-

16 942
16 942

-

6 654 967

1 373 058

3 643 015

719 748

706 692
41 706
748 398

305 970
7 194
313 164

594 981
18 825
613 806

189 915
189 915

48 680 068

2 575 720

7 015 894

295 291

Summa omsättningstillgångar

49 428 466

2 888 884

7 629 700

485 206

SUMMA TILLGÅNGAR

56 083 433

4 261 942

11 272 715

1 204 954

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Utvecklingskostnader
Patent
Summa Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa Materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

30 juni
2011

30 juni
2010

31 dec
2010

31 dec
2009
15 mån

1 920 000
1 920 000

540 000
540 000

640 000
640 000

100 000
100 000

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Periodens resultat
Summa Fritt eget kapital

53 853 693
-2 558 493
-1 739 959
49 555 241

3 992 000
227 759
-996 491
3 223 268

11 655 860
227 758
-2 786 253
9 097 365

1 200 000
-540 241
659 759

Summa Eget kapital

51 475 241

3 763 268

9 737 365

759 759

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa Kortfristiga skulder

3 325 003
349 854
933 335
4 608 192

303 316
133 113
62 245
498 674

647 023
146 770
741 557
1 535 350

249 698
34 007
161 490
445 195

Summa skulder

4 608 192

1 092 668

1 535 349

445 195

56 083 433

4 261 942

11 272 715

1 204 954

inga
inga

inga
inga

inga
inga

inga
inga

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Summa Bundet eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Förändringar eget kapital
i sammandrag (SEK)
Ingående eget kapital 2008-10-06
Inbetalt under året
Aktieägartillskott
Årets resultat
Eget kapital 2009-12 31

Aktiekapital

Balanserat
resultat

Årets resultat

Totalt

100 000
100 000

1 200 000
1 200 000

-540 241
-540 241

100 000
1 200 000
-540 241
759 759

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat
resultat

Årets resultat

Totalt

100 000
432 000
8 000
100 000
640 000

3 992 000
7 663 860
11 655 860

1 200 000
-432 000
-540 241
227 759

-540 241
540 241
-2 786 253
-2 786 253

759 759
4 000 000
7 763 860
-2 786 253
9 737 366

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat
resultat

Årets resultat

Totalt

640 000
1 280 000
1 920 000

11 655 860
42 197 834
53 853 694

227 759
-2 786 253
-2 558 494

-2 786 253
2 786 253
-1 739 959
-1 739 959

9 737 366
43 477 834
0
-1 739 959
51 475 241

Ovillkorat aktieägartillskott uppgår till
1.200.000

Förändringar eget kapital
i sammandrag (SEK)
Ingående eget kapital 2010-01-01
Fondemission
Nyemission
Nyemission
Överföring av föregående års resultat
Årets resultat
Eget kapital 2010-12-31
Förändringar eget kapital
i sammandrag (SEK)
Ingående eget kapital 2011-01-01
Nyemission
Överföring av föregående års resultat
Periodens resultat
Eget kapital 2011-06-30
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Kassaflödesanalys i sammandrag (SEK)

jan -juni
2011

jan - juni
2010

jan -dec
2010

okt 08 - dec 09
15 mån

-1 739 363
99 441

-970 482
17 855

-2 778 151
121 339

-540 529
3 961

444
-1 040

-26 009

18 255
-26 356

288
-

-1 640 518

-978 636

-2 664 913

-536 280

Förändringar i rörelsekapitalet
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar
Ökning av kortfristiga skulder
Förändringar i rörelsekapitalet

-134 592
3 072 842
2 938 250

-123 249
53 479
-69 770

-423 892
1 090 154
666 262

-189 914
445 195
255 281

Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 297 732

-1 048 406

-1 998 651

-280 999

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella tillgångar
Förvärv av materiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-3 106 380
-5 013
-3 111 393

-671 165
-671 165

-3 023 429
-21 177
-3 044 606

-723 710
-723 710

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Ovillkorat aktieägartillskott
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

43 477 835
43 477 835

4 000 000
4 000 000

11 763 860
11 763 860

1 200 000
1 200 000

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

41 664 174
7 015 894
48 680 068

2 280 429
295 291
2 575 720

6 720 603
295 291
7 015 894

195 291
100 000
295 291

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Avskrivningar
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet
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