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SAMMANFATTNING
AV DELÅRSRAPPORT
Första kvartalet (2012-01-01--2012-03-31)    
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 702 262 SEK  
(-1 717 861).      
• Antal aktier vid periodens utgång 6 400 000 (12 800 000)  
• Genomsnittligt antal aktier 6 400 000 (2 788 267)   
• Resultatet per aktie ( vägt genomsnitt) uppgick till -0,58 SEK 
( -0,62).     
• Eget kapital per aktie 5,70 (0,38)    
• Antal anställda vid periodens slut 4 (3)    
• Soliditeten uppgick till 93,4% ( 80,6%)

Väsentliga händelser under första kvartalet

» Byte av redovisningsprincip - Från och med första kvartalet 2012 
kommer bolagets utvecklingskostnader ej längre aktiveras i 
bolagets balansräkning utan kostnadsföras i den period de 
uppkommer. För att uppnå jämförelsebarhet med tidigare 
redovisade perioder har alla jämförelsebelopp justerats som om 
den nya redovisningsprincipen alltid tillämpats. Den ackumulerade 
effekten av ändrad redovisningsprincip uppgår till -8 339 589 kr 
och har redovisats i eget kapital.

» Den 23 januari 2012 lämnade Episurf in ansökan till 
Läkemedelsverket om tillstånd att inleda klinisk prövning.

» Under perioden 13-23 januari 2012 genomförde Episurf Medical 
AB tillsammans med Avanza Bank en ägarspridning riktad mot 
allmänheten i Sverige. Ägarspridningen tillför bolaget 300 nya 
aktieägare.

» Den 3 februari 2012 rapporterade Episurf om färdigutvecklat 
orderhanteringssystem.

» Den 21 februari publicerade Episurf Medical bokslutskommuniké  
2011-01-01 till 2011-12-31.

» Den 30 mars meddelade Episurf Medical om ändring av datum 
för årsstämma. Årsstämman kommer att äga rum måndagen,  
4 juni 2012.

» Den 30 mars publicerade Episurf Medical årsredovining 2011. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång
» Efter den senaste omvandlingen av A- och B-aktier finns det idag  
3 375 903 A-aktier och 3 024 097 B-aktier i bolaget. Totalt finns 
det 6 400 000 aktier i bolaget.

» Den 25 april meddelade Episurf Medical att bolaget har erhållit 
godkänt europeiskt patent för en av bolagets grundteknologier. 
Patentet avser ett medicinskt implantat för lagning av broskskador 
på ledytor.

Kommande finansiella rapporter
Halvårsrapport: 2012-08-22
Delårsrapport Q3: 2012-11-21
Bokslutskommuniké för 2012: 2013-02-21

Årsstämma
Ordinarie årsstämma hålls måndag, 4 juni 2012
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VD HAR ORDET
Problemet med slitna knän uppmärksammas i medier
Behovet av behandlingsalternativ för slitna knän uppmärksammas 
allt mer frekvent i medier. Nyligen publicerade Dagens Nyheter en 
artikel där man belyste problemet med det ökade antalet 45-åringar 
som får knäledsproteser på grund av övervikt. Dessa 
protesoperationer förekom betydligt mer sällan för bara femton år 
sedan. Studier utförda i Sverige visar förvånansvärt nog att även 
lindrig övervikt på ca 7-8 kg medför en fyra gånger ökad risk att få 
artros och behöva knäproteser. Mer än varannan man och var 
tredje kvinna i Sverige är överviktig. Slitage pga av övervikt nöter så 
hårt på knälederna redan i unga år att de måste ersättas med 
knäproteser. 

Knäprotessoperationer erbjuds företrädesvis patienter över 60 år. 
Det beror på att risken är mycket stor för att protes lossnar efter ca 
20 år. När så sker bör protesen bytas ut och en ny sättas in. Det är 
en klart mer komplicerad och riskfylld operation än då den första 
protesen sätts in. På grund av de stora samhällskostnaderna 
liksom riskerna med sådana ingrepp ser man helst att yngre 
personer inte ersätter knäna med proteser, eftersom protesbyten 
inte kan undvikas i de fallen. Patienter i 40-årsåldern får därför ofta 
leva med smärtor under mycket lång tid innan 
knäersättningsoperation blir aktuell för deras del. 

På senare tid tycks emellertid en ny trend vara på väg att etableras. 
Allt fler yngre får knäproteser trots det ovansagda och det finns 
flera förklaringar till detta. Dels har proteserna blivit bättre. Dels är 
det fler i dag som har kännedom om att dåliga knän kan bytas ut. 
Därför kryper protesoperationer längre ned i åldrarna. Inte oväntat 
varnas det därför från forskarhåll i dag för att antalet 
protesbytesoperatoner med allt vad de innebär kommer att öka 
kraftigt framöver.

Det är tydligt att det finns ett tilltagande behov av mindre invasiva 
interims-behandlingar som minskar behovet av knäproteser i tidig 
ålder och därmed antalet protesbyten. Därför kan Episurfs 
implantat Episealer Knee vara ett behandlingsalternativ i framtiden 
för personer i åldersgruppen 40-60 år. Behandling av skadorna 
sker då med en mindre invasiv metod i ett tidigare skede. Detta 
utan att på något sätt försämra möjligheterna till en eventuell 
framtida knäprotesoperation. På så sätt kan skadorna behandlas i 
ett tidigare skede och en eventuell protesoperation kan skjutas 
framåt i livet och därmed även reducera behovet av eventuella 
protesbyten.

Ägarspridning 
I början av 2012 genomförde Episurf i samarbete med Avanza 
Bank en ägarspridning i syfte att förbättra likviditeten i bolagets 
aktie. Ägarspridningen tillförde bolaget 300 nya aktieägare. Jag vill 
härmed passa på och hälsa alla nya aktieägare välkomna till Episurf 
Medical.  

Kliniska studier
Under januari 2012 lämnade Episurf in en ansökan till etiska 
prövningsnämnden och till Läkemedelsverket om att påbörja 
klinisk prövning. Godkännande från den etiska prövningsnämnden 
har erhållits och nu inväntar Episurf på beslut från Läkemedelsverket, 
innan studien kan påbörjas. Under det första kvartalet har vi lämnat 
in kompletterande material till Läkemedelsverket avseende tidigare 
inlämnad ansökan, och vi har nu anledning att förvänta oss besked 
inom kort. Den kliniska prövningen är en betydelsefull fas för Episurf 
och vi har en överhängande positiv inställning till att studien faller 
väl ut. 

I studien kommer en grupp patienter i åldrarna 30-65 år att 
behandlas för begränsade broskskador med Episealer Knee. De 
huvudsakliga undersökningsparametrarna i studien är 
patientsäkerhet och smärtlindring samt förbättrad funktion i 
knäleden efter behandling med implantatet.

Förbredande marknadsaktiviteter
Parallellt med förberedelsearbetet inför den kliniska prövningen 
arbetar vi med att sprida kunskap om Episurfs produkter till 
ortopeder på utvalda marknader i Europa. Efter ett besök på ett av 
Europas största universitetssjukhus, blev Episurf inbjudet som 
enda företag att föreläsa under två tillfällen vid en konferens senare 
under detta år.

Vi arbetar också aktivt med att utöka vårt befintliga nätverk av 
erfarna ortopeder. Detta gör vi främst genom att arrangera egna 
konferenser, vilka går under namnet Epiconference. Men också 
genom att hålla presentationer på andra ortopediska konferenser 
liksom genom personliga möten med ortopeder. Syftet är att både 
inhämta feedback och skapa framtida samarbetsmöjligheter. 
Intresserade ortopeder kan komma att bli de första att få erbjuda 
Episurfs lösningar till sina patienter. Episurf planerar en kontrollerad 
produktlansering för Episealer knee under 2014.



Episurf Medical AB (publ) | Delårsrapport Q1 2012 | Org.nr 556767-05414

Episurfs fjärde internationella konferens planeras till mitten av juni. 
Den senaste konferensen har nu givit för handen ett flertal kliniker 
som indikerat intresse för Episurfs behandligsalternativ när CE-
märkning och övrig dokumentation finns på plats.

Vidare har vi besökt andra aktörer inom ortopedivärlden för att 
informera om Episurfs behandlingsalternativ för de doktorer som 

arbetar med knä- och tåkirurgi. Diskussionerna med dessa aktörer 
har varit positiva och lovande. 

Orderhanteringssytem är färdigutvecklat
Episurfs orderhanteringssystem, µiFidelity, är klart för användning i 
klinisk prövning. µiFidelity är helt webbaserat, så att ortopeder, 
Episurfs designavdelning och kontraktstillverkare ska kunna arbeta 
på ett effektivt och spårbart sätt, utan att behöva installera nya 
program på de egna datorerna. Systemet är nödvändigt för 
tillverkning av individanpassade produkter och trimmas för 
närvarande in med befintliga partners.

Godkänt europeiskt patent
Den 25 april 2012 kunde vi meddela att Episurf Medical har erhållit 
godkänt europeiskt patent för en av bolagets grundteknologier. 
Patentet avser ett medicinskt implantat för lagning av broskskador 
på ledytor.

Godkännandet innebär att vår patentportfölj stärks. Vi har anledning 
att tro att ytterligare patent i vår portfölj blir godkända inom kort.

Nina Bake, VD, Episurf Medical



Episurf Medical AB (publ) | Delårsrapport Q1 2012 | Org.nr 556767-0541 5

EPISURF I KORTHET
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 år 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 artros-spondylos (både direkta 
och indirekta kostnader) till 12,5 miljarder kronor 
(Reumatikerförbundet).

Dagens Behandlingsmetoder

Icke-kirurgiska behandlingsmetoder
De icke-kirurgiska behandlingsmetoder som vanligen används för 
behandling av artros och broskskador i knäleden är sjukgymnastik 
och träning i första hand och behandling med smärtstillande och 
inflammationsdämpande läkemedel i andra hand. Om symtomen 
fortsätter övervägs kirurgiska ingrepp. 

Kirurgiska behandlingsmetoder
En kirurgisk teknik som vanligen används för behandling av artros 
och broskskador i knäleden är vinkelosteotomi där en del av 
underbenet sågas av och vinklas upp för att minska ledförslitning. 
Det finns även metoder som stimulerar broskläkning och det finns 
metoder för att ersätta brosk. Symtomens svårighetsgrad styr valet 
av behandlingsmetod. Nedan presenteras de vanligaste kirurgiska 
behandlingsmetoderna.

Mikrofrakturering
Mikrofrakturering är den vanligast förekommande kirurgiska 
behandlingsmetoden för mindre broskskador i knäleden och görs 
med artroskopi. Behandlingen går ut på att reparera skadan ge- 
nom att rekrytera benmärgsceller från märgrummet. För att 
stimulera regenerering av brosk borrar eller pickar man hål på 
benplattan i syfte att locka upp stamceller samtidigt som skadat 
brosk avlägsnas. Metoden kan vara en lämplig kortvarig behandling 
för skador som täcker ett område som är mindre än 15 mm i 
diameter. Studier visar dock att denna metod inte är en bra lösning 
för större skador samt att det nybildade brosket är av relativt dålig 

kvalitet. Andra studier har visat att patienter börjar försämras 18 
månader efter mikrofrakturkirurgi och att försämringen är mer 
uttalad hos patienter över 40 år samt att brosket förtunnas över tid 
och att knäet ger upphov till smärta. I flertalet av fallen används 
denna metod i brist på bättre behandlingsalternativ. När de ytliga 
broskdefekterna är större än 15 mm i diameter krävs i allmänhet 
mer aggressiv intervention och dessa fall behandlas vanligtvis med 
någon av de efterföljande metoderna som företrädesvis utförs via 
öppen kirurgi.

Mosaikplastik
Vid operationer med denna metod stansas tuber av ben med 
brosk ut från frisk vävnad och implanteras i det skadade området. 
Ingreppet utförs endast av ett begränsat antal kirurgiska institutioner 
och är tekniskt mycket utmanande. Rehabilitering har visat sig vara 
viktig för resultatet, som liksom smärtlindringseffekten har varierat 
beroende på kirurgisk expertis och val av patienter. Det opererade 
knäet får ej belastas under två till sex månader efter operationen.

Autolog broskcellstransplantation (ACI)
Vid denna metod skördas friska hyalina broskceller i en första 
operation från patienten. Broskcellerna odlas i ett 
cellodlingslaboratorium och injiceras sedan i det skadade området 
vid en andra operation. Tekniken betraktas fortfarande som 
experimentell och den kräver två kirurgiska ingrepp, tillgång till en 
skicklig kirurg, och medför en relativt lång sjukhusvistelse. Utöver 
detta så är patientens rehabilitering dyr, lång och svår. Anledningen 
till att metoden inte har fått större genomslag bedöms vara att det 
inte finns tillräckliga bevis för att det återskapade brosket bildar och 
bibehåller en långvarigt hållbar ledyta samt att metoden kräver 
komplex kirurgi.

Knäledsprotes
Vid kraftig knäledsartros som ger upphov till värk och 
belastningssmärta kan det bli aktuellt med en protesersättning av 
leden. Det finns i huvudsak två typer av knäproteser. En där båda 
huvudledytorna i knäet ersätts, helprotes, och en där endast den 
ena huvudledytan ersätts, halvprotes.

Halvprotes görs i huvudsak på patienter som är mellan 60 och 70 
år, medan äldre patienter och patienter som har en förslitning i hela 
knäet får helprotes. Operationen kräver avlägsnandet av stora 
mängder ben följt av insättning av en protes. Rehabiliteringsperioden 
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är vanligtvis sex till tolv månader lång och protesen har en förväntad 
livslängd på 20 år, vilket gör att det finns en ovilja att använda 
knäproteser för patienter under 60 år.

Resultaten är för de allra flesta patienter mycket bra. Smärtan 
reduceras samtidigt som rörligheten ökar. Dock går det inte att 
idrotta hårt eller lägga stor belastning på den nya leden.

Episurfs lösning
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. 

Episurfs nya implantat är ämnade att överbrygga klyftan mellan 
konservativa behandlingsmetoder, tidiga kirurgiska ingrepp och 
protesoperationer.

Episealer®, individanpassade implantat
Traditionellt sett anpassar man patienten efter protesen. I praktiken 
betyder det att kirurgen använder en “one-size-fits-all”-metod vid 
knäersättnings-operationer. 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.

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™, 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.
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Affärsidé
Episurfs affärsidé är att utveckla, tillverka och kommersialisera 
lösningar för reparation av lokala broskskador i människors leder.

Vision/mission
Att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett längre, 
aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra effektiva, minimalt 
invasiva och skräddarsydda behandlingsalternativ.

Strategi
Episurfs strategi för att kostnadseffektivt utveckla och 
kommersialisera lösningar för reparation av lokala broskskador kan 
sammanfattas med följande:

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. Produktkonceptstrategin medför synergier 
genom att den grundläggande tekniska plattformen medger 
vidareutveckling till fristående produkter för ytterligare indikationer. 
Episurf har valt att använda certifierade material i sina produkter 
vilket signifikant minskar utvecklingsrisken samt reducerar 
utvecklingstiden. 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.

Organisation
I syfte att minimera kostnader och upprätthålla stor flexibilitet 
använder sig Episurf i hög utsträckning av konsulter och andra 
samarbetspartners vilket medför att resurser kan allokeras efter 
behov och projekt samt att rätt expertis kan tas in vid rätt tillfälle. I 
takt med att Bolaget utvecklas och dess produkter kommer 
närmare kommersialisering förlägger Episurf fler funktioner inom 
den egna organisationen.

Marknadsintroduktion
Bolaget avser att initialt, efter marknadsgodkännande i form av att 
CE-märkning erhållits, introducera sina produkter i egen regi på 
den europeiska marknaden. På lite längre sikt då produkterna 
etablerats på den europeiska marknaden avser Bolaget 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.

Aktien
Aktien handlas från och med 15 augusti 2011 på NASDAQ OMX 
First North, med symbolen EPIS B.

Granskning av revisor
Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets 
revisorer

Närstående transaktioner
Till aktieägare Vator Capital AB har konsultarvode utgått med  
110 000 SEK och till styrelseledamoten Leif Ryd har konsultarvode 
utgått med 24 000 SEK.      
   

Certified Advisor
Pareto Öhman AB
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Principer för delårsrapportens upprättande och förändring 
av redovisningsprincip      
Delårsrapporten 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. Från och med första 
kvartalet 2012 kommer bolagets utvecklingskostnader ej längre 

aktiveras i bolagets balansräkning utan kostnadsföras i den period 
de uppkommer. För att uppnå jämförelsebarhet med tidigare 
redovisade perioder har alla jämförelsebelopp justerats som om 
den nya redovisningsprincipen alltid tillämpats. Den ackumulerade 
effekten av ändrad redovisningsprincipen uppgår till -8 339 589 kr 
och har redovisats i eget kapital.

Resultaträkning i sammandrag

Aktiverade utvecklingskostnader   
Rörelseresultat   
Periodens resultat   
   
Balansräkning
   
Utvecklingskostnder   
Summa anläggningstillgångar   
Summa tillgångar   
   
Eget kapital   

okt 08- 
dec 09   

-690 690
-690 690
-690 690

2009-12-31

-690 690
-690 690
-690 690

-690 690

jan-dec                      
2010

-2 470 930
-2 470 930
-2 470 930

2010-12-31

-2 470 930
-2 470 930
-2 470 930

-2 470 930

jan-dec                      
2011

-5 177 969
-5 177 969
-5 177 969

2011-12-31

-5 177 969
-5 177 969
-5 177 969

-5 177 969

jan-mars 
2011

-1 002 989
-1 002 989
-1 002 989

2011-03-31

-1 002 989
-1 002 989
-1 002 989

-1 002 989

Justeringsbeloppen har påverkat följande poster i de tidigare redovisade finansiella rapporterna:    
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(SEK)

Nettoomsättning
Aktiverade utvecklingskostnader                                 
Summa intäkter

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

Rörelseresultat

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

Resultat före skatt

Skatt på periodens resultat                                         
Periodens resultat

okt 08- 
dec 09   
15 mån

-
-
- 

-876 038
-351 220

-3 961
-1 231 219

-1 231 219

288
-

-1 230 931

-1 230 931

-
-1 230 931

jan-dec                      
2010

-
-
-

-3 793 433
-1 334 310

-121 339
-5 249 082

-5 249 082

18 255
-26 356

-5 257 183

-5 257 183

-
-5 257 183

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

jan-dec                      
2011

-
-
-

-7 568 685
-2 303 588

-287 327
-10 159 600

-10 159 600

526 704
-3 726

-9 636 622

-9 636 622

-
-9 636 622

jan-mars       
2011

-
-
-

-1 275 772
-401 345

-40 752
-1 717 869

-1 717 869

428
-420

-1 717 861

-1 717 861

-
-1 717 861

jan-mars       
2012

-
-
-

-2 879 039
-704 003

-117 683
-3 700 725

-3 700 725

-
-1 537

-3 702 262

-3 702 262

-
-3 702 262
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(SEK)

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
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

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

  
BALANSRÄKNING

31 dec
2009

15 mån

29 058
29 058

-
-

29 058

189 915
-

189 915

295 291

485 206

514 264

31 dec   
2010

464 453
464 453

16 942
16 942

481 395

594 981
18 825

613 806

7 015 894

7 629 700

8 111 095

31 dec
2011

1 627 027
1 627 027

100 487
100 487

1 727 514

717 643
147 066
864 709

39 613 305

40 478 014

42 205 528

31 mars      
2011

563 337
563 337

20 645
20 645

583 982

212 925
52 813

265 738

5 176 928

5 442 666

6 026 648

31 mars      
2012

1 816 188
1 816 188

195 025
195 025

2 011 213

538 317
351 534
889 851

36 142 965

37 032 816

39 044 029
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(SEK)

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Summa Bundet eget kapital

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

Summa Eget kapital                                              

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

Summa skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

BALANSRÄKNING
31 dec

2009
15 mån

100 000
100 000

-
1 200 000

-1 230 931
-30 931

69 069

249 698
34 007

161 490
445 195

445 195

514 264

inga
inga

31 dec   
2010

640 000
640 000

11 655 860
-462 932

-5 257 183
5 935 745

6 575 745

647 023
146 770
741 557

1 535 350

1 535 350

8 111 095

inga
inga

31 dec
2011

1 920 000
1 920 000

53 598 470
-5 720 114
-9 636 622
38 241 734

40 161 734

1 127 974
214 328
701 492

2 043 794

2 043 794

42 205 528

inga
inga

31 mars      
2011

640 000
640 000

11 655 860
-5 720 115
-1 717 861
4 217 884

4 857 884

323 369
142 022
703 373

1 168 764

1 168 764

6 026 648

inga
inga

31 mars      
2012

1 920 000
1 920 000

53 598 470
-15 356 736
-3 702 262
34 539 472

36 459 472

1 325 949
245 113

1 013 495
2 584 557

2 584 557

39 044 029

inga
inga
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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
*Ovillkorat aktieägartillskott uppgår till 1.200.000

Förändringar eget kapital i sammandrag (SEK)

Ingående eget kapital 2010-01-01
Effekt av byte av redovisningsprincip
Ingående eget kapital justerat i enlighet med 
ny redovisningsprincip
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
Effekt av byte av redovisningsprincip
Ingående eget kapital justerat i enlighet med 
ny redovisningsprincip
Nyemission
Överföring av föregående års resultat
Periodens resultat
Eget kapital 2011-12-31

Förändringar eget kapital i sammandrag (SEK)

Ingående eget kapital 2012-01-01
Effekt av byte av redovisningsprincip
Ingående eget kapital justerat i enlighet med 
ny redovisningsprincip
Överföring av föregående års resultat
Periodens resultat
Eget kapital 2012-03-31

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL SAMMANDRAG

Totalt

759 759
-690 690

69 069
-

4 000 000
7 763 860

-
-5 257 183
6 575 746

Totalt

9 737 366
-3 161 620

6 575 746
43 222 610

-
-9 636 622
40 161 734

Totalt

48 501 323

40 161 734
-

-3 702 262
36 459 472

Totalt

-
100 000

1 200 000
-1 230 931

69 069

Årets resultat

-540 241

-540 241
-
-
-

540 241
-5 257 183
-5 257 183

Årets resultat

-2 786 253

-2 786 253
-

2 786 253
-9 636 622
-9 636 622

Årets resultat

-4 458 653

-4 458 653
4 458 653

-3 702 262
-3 702 262

Årets resultat

-
-
-

-1 230 931
-1 230 931

Balanserat 
resultat

1 200 000
-690 690

509 310
-432 000

-
-

-540 241
-

-462 931

Balanserat 
resultat

227 759
-3 161 620

-2 933 861
-

-2 786 253
-

-5 720 114

Balanserat 
resultat

-2 558 494
-8 339 589

-10 898 083
-4 458 653

-
-15 356 736

Balanserat 
resultat

-
-

1 200 000
-

1 200 000

Överkursfond

-

0
-

3 992 000
7 663 860

-
-

11 655 860

Överkursfond

11 655 860

11 655 860
41 942 610

-
-

53 598 470

Överkursfond

53 598 470

53 598 470
-
-

53 598 470

Aktiekapital

-
100 000

-
-

100 000

Aktiekapital

100 000

100 000
432 000

8 000
100 000

-
-

640 000

Aktiekapital

640 000

640 000
1 280 000

-
-

1 920 000

Aktiekapital

1 920 000

1 920 000
-
-

1 920 000
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(SEK)

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Avskrivningar

Erhållen ränta
Erlagd ränta

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet

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

Kassaflöde från den löpande verksamheten

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

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Ovillkorat aktieägartillskott
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

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

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG
okt 08 

- dec 09   
15 mån

-1 231 219
3 961

288
-

-1 226 970

-189 914
445 195
255 281

-971 689

-33 020
-

-33 020

-
1 200 000
1 200 000

195 291
100 000
295 291

jan -dec                      
2010

-5 249 082
121 339

18 255
-26 356

-5 135 844

-423 891
1 090 154

666 263

-4 469 581

-552 499
-21 177

-573 676

11 763 860
-

11 763 860

6 720 603
295 291

7 015 894

jan -dec                      
2011

-10 159 600
287 327

526 704
-3 726

-9 349 295

-250 903
508 444
257 541

-9 091 754

-1 441 341
-92 104

-1 533 445

43 222 610
-

43 222 610

32 597 411
7 015 894

39 613 305

jan - mars         
2011

-1 717 869
40 752

428
-420

-1 677 109

348 068
-366 586
-18 518

-1 695 627

-138 326
-5 013

-143 339

-
-
0

-1 838 966
7 015 894
5 176 928

jan -mars   
2012

-3 700 725
117 683

-
-1 537

-3 584 579

-25 142
540 762
515 620

-3 068 959

-300 952
-100 429
-401 381

0
-
0

-3 470 340
39 613 305
36 142 965
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