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Negativ covid-19-effekt på försäljningsutvecklingen i kvartalet 
- lägre omkostnader gav bättre resultat jämfört med föregående år.  
 

 

1 januari-30 juni 
• Nettoomsättningen uppgick till 6,1 MSEK (6,4) 
• Resultat efter skatt uppgick till -4,7 MSEK (-6,2) 
• Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,38) 
• Likvida medel uppgick till 3,0 MSEK (14,4) vid 

periodens slut 

 
Viktiga händelser under kvartalet 

• Ny CoreTherm-studie publicerad i Scandinavian 
Journal of Urology  

• ProstaLund uppdaterar sina finansiella mål 
• ProstaLunds dotterbolag får stororder 
• R&D Director rekryterad 

 
 

1 april-30 juni 
• Nettoomsättningen uppgick till 1,6 MSEK (2,8) 
• Resultat efter skatt uppgick till -3,1 MSEK (-3,3) 
• Resultat per aktie uppgick till -0,10 SEK (-0,18) 

 
 

 
Viktiga händelser efter kvartalet 

• Bolaget genomförde under juli månad en 
företrädesemission som tillförde bolaget cirka 
14,4 MSEK i kapital före emissionskostnader  

• Capio Urologi Solna ny kund 
• CoreTherm Concept nominerat till Athena-priset, 

ett samverksans pris. 
 
 

 
 
” Denna, för oss, tuffa period till trots ser vi ljust på framtiden” 
 

 
 
 
 
 

Hans Östlund 
VD, ProstaLund AB (publ)  

Nyckeltal    

(MSEK) 
jan-juni 

2020 
jan-juni 

2019 
jan-juni 

2018 
Nettoomsättning 6,1 6,4 5,9 
Bruttomarginal, % 66 66 61 
Rörelseresultat  -4,7 -6,1 -7,4 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4,2 -1,2 -8,1 
Genomsnittligt antal anställda 5 6 8 
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VD ord 
 
Jag kan konstatera att vi under årets första sex månader har sålt 10 procent fler behandlingskatetrar 
jämfört med samma period förra året. Detta är jag nöjd med i ljuset av pandemin. Årets andra kvartal 
innebar ett rejält hack i kurvan för vår försäljningstillväxt. Effekterna av Corona-pandemin medför en 
kraftig minskning av planerad vård när sjukvården ställde om för att kunna ta hand om covid-19-patienter. 
Samtidigt har många patienter tillhörande de uttalade covid-19-riskgrupperna avbokat sina tider på de få 
urologkliniker som haft verksamheten igång. Sammantaget har dessa faktorer haft en stor påverkan på 
antalet utförda CoreTherm-behandlingar under det andra kvartalet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

För vårt dotterbolag Nordisk Medicin & Teknik innebar pandemin merförsäljning, bland annat en 
rekordorder från Södertälje Sjukhus. Det kan dock inte kompensera tappet av uppskjutna CoreTherm-
behandlingar under första halvåret och vi har därför reviderat våra finansiella mål för året.  

Vi tycker oss dock skönja ljus i tunneln, då merparten av andra kvartalets försäljning kommer från juni 
månad. Glädjande är att allt fler kliniker förefaller ta steget mot att återgå till normal verksamhet. Inte 
minst noterar vi att Danmark har kommit längre än Sverige och samtliga våra fyra danska kliniker kommer 
enligt egen utsago att utföra CoreTherm-behandlingar efter semesterperioden. Efterdyningarna av covid-
19 skapar nya möjligheter, då vårdskulden för BPH patienter har ökat. Detta talas det nästan dagligen i 
media om. Patienternas symtom kvarstår och/eller förvärras och CoreTherm kommer att vara en än mer 
lämplig behandling i spåren av pandemin, då behandlingen är resurssparande både i termer av personal, 
operationssalar och vårdplatser. Tillsammans kan detta reducera kostnaderna i vården, vilket också 
Professor Per-Anders Abrahamsson tydligt belyste i en debattartikel i Dagens Medicin i april. Abrahamsson 
menar att värmebehandling med mikrovågsteknik är en snabbare och ekonomiskt mer fördelaktig metod 
än kirurgi som skulle frigöra resurser för den hårt trängda vården.  

Med hänsyn till den debatterade ”vårdskulden” tog vi i andra kvartalet ett nytt grepp där vi erbjöd landets 
samtliga regioner hjälp att korta vårdköerna av BPH-behandlingar.  

Under andra kvartalet har Dr Fredrik Stenmarks senaste vetenskapliga CoreTherm-studie publicerats i 
Scandinavian Journal of Urology. Även en rapport avseende långtidsuppföljning av CoreTherm-behandlade 
patienter har publicerats på www.prostataekonomi.se av Sonny Schelin. Båda studierna styrker det som 
ProstaLund hävdar, att CoreTherm är en effektiv behandling för män med godartad prostataförstoring.  

Norges process för att införa nya metoder i den offentliga vården ”Nye Metoder” beslutade under andra 
kvartalet att ta CoreTherm® till nästa steg i utvärderingen av behandlingsmetoden.   
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Vidare har pandemin medfört möjligheten för oss att skynda på utvecklingsarbetet av en ny produkt som 
på många sätt kan bidra till en bättre urologisk vård och samtidigt vara till nytta för många patienter. 
Användningsområdena är flera och marknaden är stor. Svenska urologer och urologsjuksköterskor är 
inbjudna till lanseringsmöte den andra oktober.  

Bolaget fattade beslut om en företrädesemission för att säkerställa fortsatt drift med hänsyn till pandemins 
effekter. Emissionen övertecknades och jag vill tacka för stödet.  

 
Denna, för oss, tuffa period till trots ser vi ljust på framtiden då flera av våra CoreTherm användare 
indikerat att dom nu är på gång att starta upp verksamhet igen samt att vi ska lansera en ny produkt i höst. 
 
 
 
Hans Östlund,  
VD, ProstaLund AB (publ) 
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Finansiell information
Bolagsuppgifter 
ProstaLund AB (publ), organisationsnummer 556745-
3245, är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i 
Lund som är moderbolag i ProstaLund-koncernen. 
Adressen till huvudkontoret är Mobilvägen 10, 223 62 
Lund. Helägda dotterbolag är Nordisk Medicin & Teknik 
AB, CoreTherm Medical Inc (USA) och Lund Instruments 
AB (vilande). 
 

Aktien 
ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth 
Market. Bolaget handlas under kortnamnet PLUN och 
ISIN-koden SE0002372318. Certified Adviser är Västra 
Hamnen Corporate Finance AB.  
 
Antal aktier vid periodens utgång var 32 525 451 st. och 
kvotvärdet var 1,00 SEK per aktie. Samtliga aktier är av 
samma slag och har samma rösträtt.  
 

Rapportens omfattning 
Denna delårsrapport omfattar perioden från och med 
den 1 januari 2020 till och med den 30 juni 2020. De 
jämförande uppgifterna i delårsrapporten avser 
motsvarande period under 2019, om inte annat anges. 
Samtliga uppgifter i rapporten avser ProstaLund-
koncernen, om det inte uttryckligen anges att 
uppgifterna avser moderbolaget ProstaLund AB (publ). 
 

Effekten av covid-19 pandemin 
Pandemin har påverkat bolagets försäljning under 
andra kvartalet negativt. Bolaget uppskattar detta till c:a 
3-4 MSEK för andra kvartalet. 
 
Bolaget räknar med att covid-19-pandemin kommer att 
ha en betydande negativ påverkan på ProstaLunds 
omsättning och resultat under ett antal månader. Hur 
stora eller långvariga effekterna av covid-19 kommer att 
bli för Bolaget är i dagsläget mycket svårbedömt.  
 
Bolaget har implementerat myndigheternas 
säkerhetsföreskrifter för att hindra smittspridning och 
skydda personalen. Resor och konferenser är med 
anledningen av pandemin förnärvarande helt stoppade. 
Baserat på nya direktiv från myndigheterna kan detta 
komma att ändras. 
 
 

 
Omsättning och resultat 
Nettoomsättningen uppgick till 6 114 (6 405) KSEK, 
vilket var en minskning med 4 procent jämfört med 
föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -4 702 (-6 
055) KSEK. Resultatförbättringen beror till stor del på 
kostnadsneddragningar i dotterbolagen. Resultat efter 
skatt uppgick till -4 733 (-6 154) KSEK.  
 
Omsättning och resultat – andra kvartalet 
Nettoomsättningen uppgick till 1 551 (2 825) KSEK, vilket 
var en minskning med 45 procent. Covid-19 är orsaken 
till denna minskning. Rörelseresultatet uppgick till  
-3 110 (-3 210) KSEK. Resultat efter skatt uppgick till  
-3 125 (-3 286) KSEK.  
 
Investeringar 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick 
till 0 (0) KSEK. Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar uppgick till 2 518 (652) KSEK. 
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick 
till 0 (0) KSEK. 
 
Investeringar - andra kvartalet 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick 
till 0 (0) KSEK. Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar uppgick till 1 152 (431) KSEK. 
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick 
till 0 (0) KSEK. 
 
Finansiell ställning och finansiering 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
-4 184 (-1 207) KSEK. Likvida medel uppgick vid 
periodens utgång till 2 991 (14 440) KSEK. Eget kapital 
uppgick till 17 487 (21 681) KSEK och soliditeten uppgick 
till 80(72) procent.  
 
Finansiell ställning och finansiering – andra 
kvartalet 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
-5 570 (-1 590) KSEK. Likvida medel uppgick vid 
periodens utgång till 2 991 (14 440) KSEK. 
 
En företrädesemission beslutades under juni månad 
och tillförde under juli månad bolaget c:a 14,4 MSEK i 
nytt kapital före emissionskostnaderna. 
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Finansiella mål 
Till följd av de begränsningar som covid-19 medfört 
inom sjukvården och för ProstaLunds primära 
patientgrupper, har Bolaget beslutat att anta nya 
målsättningar avseende sålda behandlingar för 2020 
och 2021 enligt nedan. ProstaLunds tidigare 
försäljningsmål för 2020 var 1 500 behandlingar. Detta 
mål kvarstår på årsbasis så snart sjukvården återgått till 
en mer normaliserad verksamhet. Därefter är 
målsättningen att växa 20 procent på årsbasis.  
• 2020 - 700 sålda behandlingar. 
• 2021 - 1 500 sålda behandlingar. 
 Om ovanstående målsättningar uppfylls kommer 
Bolaget att uppvisa positivt kassaflöde i slutet av år 
2021. 
 
Organisation 
Vid utgången av perioden hade bolaget 5 (6) anställda, 
varav 2(3) kvinnor och 3 (3) män. Genomsnittligt antal 
anställda under perioden var 5. Antal konsulter är ca 5 
st. 
 

Forskning och utveckling 
Utvecklingsarbete drivs i egen regi i samarbete med 
externa kliniker och konsulter. Utvecklingsarbetet är 
inriktat på nyutveckling och vidareförädling av 
nuvarande produktportfölj.  
 

Försäkringar 
ProstaLund har sedvanlig företagsförsäkring som även 
innefattar ett produktansvarsskydd. Försäkringsskyddet 
är föremål för löpande översyn. Styrelsen bedömer att 
företagsförsäkringen är anpassad till verksamhetens 
nuvarande omfattning. 
 

Tvister 
ProstaLund är inte part i någon rättslig tvist eller 
skiljeförfarande. Bolagsledningen och styrelsen känner 
inte heller till några omständigheter som skulle kunna 
leda till att någon sådan rättslig process är förestående. 
 

Riskfaktorer 
ProstaLunds verksamhet påverkas av ett antal risker 
vars effekter skulle kunna ha en negativ inverkan på 
dess framtid, resultat eller finansiella ställning. 
Minskad efterfrågan, valutaförändringar och 
produktions-störningar utgör osäkerhetsfaktorer men 
ej väsentliga risker. Dock kan detta, som tidigare 
nämnts, komma att påverkas av covid-19. För en 

närmare beskrivning av de risker och 
osäkerhetsfaktorer som ProstaLund står inför hänvisas 
till senaste årsredovisningen, som finns tillgänglig på 
bolagets hemsida www.prostalund.se, omfattande en 
beskrivning av de olika riskfaktorerna. 
 

Förutsättningar för fortsatt drift  
Den finansiella delårsinformationen har upprättats 
utifrån förutsättningen om fortsatt drift. Bolaget har 
historiskt redovisat förluster. Vid upprättandet av 
delårsrapporten har ledningen baserat sina antaganden 
på existerande likvida medel, försäljning och eventuell 
möjlighet till annan finansiering. 
 
Vid uppskattning av framtida utgifter har ledningen 
beaktat att vissa utgifter är under ledningens kontroll 
och kan därmed elimineras eller skjutas på framtiden. 
Ledningen är medveten om att det föreligger 
osäkerheter i uppskattningen av de framtida 
kassaflödena samt osäkerhet i finansiering av 
verksamheten.  

 
Om koncernen av något skäl inte kan fortsätta att driva 
verksamheten, kan det påverka koncernens möjlighet 
att realisera tillgångarnas redovisade värden, speciellt 
relaterat till balanserade utgifter för 
utvecklingsarbeten, samt att betala skulder i normal 
takt och till de belopp som finns upptagna i koncernens 
delårsrapport. 
 
Värdering av immateriella tillgångar 
De redovisade balanserade utgifterna för 
utvecklingsarbeten är föremål för ledningens 
nedskrivningsprövning. Det mest kritiska antagandet, 
som utvärderas av ledningen, avser huruvida den 
immateriella tillgången förväntas generera framtida 
ekonomiska fördelar, som åtminstone motsvarar den 
immateriella tillgångens redovisade värde. Ledningens 
bedömning är att de förväntade framtida kassaflödena 
är tillräckliga för att motivera den immateriella 
tillgångens redovisade värde, varför någon nedskrivning 
inte har gjorts. Värderingen är dock baserad på och 
beroende av förutsättningarna för fortsatt drift. 
 
Ersättningspolicy 
Vägledande är att ProstaLund ska erbjuda sin ledning 
och nyckelpersoner konkurrenskraftig ersättning 
baserad på marknadsläget, företagets prestation och 
individuell prestation. Ersättningens utformning ska 
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försäkra att ledningen och nyckelpersoner och 
aktieägarna har gemensamma mål. 
 
Årsredovisning 
Årsredovisning för 2019 publicerades den 8 april 2020 
Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida 
www.prostalund.se.  
 
Årsstämma 2020 
Årsstämman för 2019 hölls den 7 maj 2020 i Lund.  

Framtida rapportdatum 

- 2020-10-23 Delårsrapport jul-sep 2020 
- 2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020 
 

Redovisningsprinciper 
Denna rapport har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd. Redovisningsprinciper och 
beräkningsmetoder som tillämpats överensstämmer 
med de redovisningsprinciper som användes vid 
upprättandet av den senaste årsredovisningen. 
 
Revisorsgranskning 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av 
bolagets revisorer. 
 

 

 

ProstaLund AB (publ) 
Lund 20 aug 2020 

 

 

Styrelsen 

 

FRÅGOR KRING RAPPORTEN BESVARAS AV  

Hans Östlund, VD, ProstaLund AB  

Tel: 070-624 07 40 | E-post: hans.ostlund@prostalund.com 

 

OFFENTLIGGÖRANDE 

Denna information är sådan information som ProstaLund AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 21 aug 2020 kl 08:30 CET. 

 

ADRESS 

ProstaLund AB 

Mobilvägen 10 

SE-223 62 Lund 

 

ProstaLund är listat på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget handlas under  

kortnamnet PLUN och ISIN-koden SE0002372318. 

Certified Advisor är Västra Hamnen Corporate Finance AB.  

http://www.prostalund.se/
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Resultaträkning i sammandrag – koncern 
 

 
 
 

Kvartalsvis resultatutveckling 
 

 
 

Alla belopp i KSEK Apr-Jun 2020 Apr-Jun 2019 Jan-Jun 2020 Jan-Jun 2019 Jan-Dec 2019
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 1 551 2 825 6 114 6 405 12 886
Kostnad för sålda varor -784 -901 -2 073 -2 197 -3 891

Bruttovinst 767 1 924 4 041 4 208 8 995

Försäljningskostnader -2 451 -2 138 -5 351 -4 377 -9 572
Administrationskostnader -953 -1 878 -2 159 -4 485 -7 429
Forsknings- och utvecklingskostnader -830 -1 194 -1 583 -1 600 -2 834
Övriga rörelseintäkter 371 116 403 239 451
Övriga rörelsekostnader -14 -40 -53 -40 -49
Rörelseresultat -3 110 -3 210 -4 702 -6 055 -10 438

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter - - -
Räntekostnader och liknande resultatposter -15 -76 -31 -99 -145
Resultat efter finansiella poster -3 125 -3 286 -4 733 -6 154 -10 583
Skattekostnad - - -
Periodens resultat -3 125 -3 286 -4 733 -6 154 -10 583

Varav hänförligt till aktieägare i moderbolaget -3 125 -3 286 -4 733 -6 154 -10 583

Data per aktie Apr-Jun 2020 Apr-Jun 2019 Jan-Jun 2020 Jan-Jun 2019 Jan-Jun 2020
Resultat per aktie, sek (före och efter utspädning) -0,10 -0,18 -0,15 -0,38 -0,46
Eget kapital per aktie, sek 0,54 0,78 0,62 0,78 0,62
Soliditet, % 80% 72% 80% 72% 75%
Antal utestående aktier 32 525 451 27 725 431 32 525 451 27 725 431 32 525 451
Genomsnittligt antal utestående aktier 32 525 451 18 373 845 32 525 451 16 035 949 23 169 589

Nyckeltalsdefinitioner

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

Soliditet. Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

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

Alla belopp i KSEK Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018

Nettoomsättning 1 551 4 563 3 390 3 091 2 825 3 580 3 829 3 819

Bruttoresultat 767 3 274 2 677 2 110 1 924 2 284 2 559 1 933
Bruttomarginal i % 49% 72% 79% 68% 68% 64% 67% 51%
Omkostnader -4 234 -4 859 -5 154 -4 219 -5 210 -5 252 -6 105 -4 315
Rörelseresultat -3 110 -1 592 -2 381 -2 002 -3 210 -2 845 -3 408 -2 173
Periodens resultat -3 125 -1 608 -2 399 -2 030 -3 286 -2 868 -3 405 -2 175
Kassaflöde -6 722 -47 -3 788 -892 11 353 201 1 407 -2 676
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Balansräkning i sammandrag – koncern 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla belopp i KSEK 2020-06-30 2019-06-30 2020-03-31 2019-12-31
Tillgångar
Immateriella tillgångar 11 039 7 161 9 925 8 596
Materiella tillgångar 15 69 29 43
Varulager 5 339 6 105 5 338 5 807
Kundfordringar 1 069 867 931 833
Övriga fordringar 1 346 1 662 944 1 202
Likvida medel 2 991 14 440 9 713 9 760
Summa tillgångar 21 799 30 304 26 880 26 241

Eget kapital och skulder
Eget kapital 17 487 21 681 20 227 22 232
Långfristiga skulder, räntebärande 333 800 333 400
Kortfristiga skulder, räntebärande 400 200 400 400
Leverantörsskulder 927 5 759 3 405 2 007
Övriga skulder 2 652 1 864 2 515 1 202
Summa eget kapital och skulder 21 799 30 304 26 880 26 241

Koncernens förändringar i eget kapital i sammandrag
Alla belopp i KSEK 2020-06-30 2019-06-30 2020-03-31 2019-12-31
Ingående balans 22 232 12 711 22 232 12 711
Nyemission - 17 534 - 23 978
Kostnader för nyemission - -2 443 - -3 887
Periodens resultat -4 733 -6 154 -1 608 -10 583
Omräkningsdifferens -12 33 -397 13
Utgående balans 17 487 21 681 20 227 22 232
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Kassaflödesanalys i sammandrag – koncern 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla belopp i KSEK Apr-Jun 2020 Apr-Jun 2019 Jan-Jun 2020 Jan-Jun 2019 Jan-Dec 2019
Resultat efter finansiella poster -3 125 -3 286 -4 733 -6 154 -10 583
Justeringar för icke kassaflödespåverkande poster 407 63 91 149 242
Betald skatt - - -
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapital -2 718 -3 223 -4 642 -6 005 -10 341

Förändringar i rörelsekapital -2 852 1 633 458 4 798 1 176
Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 570 -1 590 -4 184 -1 207 -9 165

Aktivering av utvecklingsutgifter -1 152 -431 -2 518 -652 -2 174
Förvärv/Avyttring av materiella anläggningstillgångar - -2 - 50 50
Förvärv/Avyttring av finansiella anläggningstillgångar - - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 152 -433 -2 518 -602 -2 124

Nyemission - 17 534 - 17 534 23 978
Transaktionskostnader hänförliga till nyemission - -2 443 - -2 443 -3 887
Upptagande av lån - - - -
Amortering av lån - -1 715 -67 -1 728 -1 928
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 13 376 -67 13 363 18 163

Summa periodens kassaflöde -6 722 11 353 -6 769 11 554 6 874

Likvida medel vid periodens ingång 9 713 3 087 9 760 2 886 2 886
Likvida medel vid periodens utgång 2 991 14 440 2 991 14 440 9 760
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Resultaträkning i sammandrag – moderbolaget 
 

 
 
Balansräkning i sammandrag – moderbolaget 
 

 
 

Alla belopp i KSEK Apr-Jun 2020 Apr-Jun 2019 Jan-Jun 2020 Jan-Jun 2019 Jan-Dec 2019
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 1 272 2 745 5 745 6 252 12 534
Kostnad för sålda varor -646 -847 -1 881 -1 973 -3 573
Bruttovinst 626 1 898 3 864 4 279 8 961

Försäljningskostnader -2 352 -1 883 -5 171 -3 770 -9 912
Administrationskostnader -953 -1 904 -2 159 -4 511 -7 001
Forsknings- och utvecklingskostnader -830 -1 194 -1 583 -1 600 -2 834
Övriga rörelseintäkter 371 116 403 239 451
Övriga rörelsekostnader -14 -30 -53 -30 -35
Rörelseresultat -3 152 -2 997 -4 699 -5 393 -10 370

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter - - - - -
Räntekostnader och liknande resultatposter -15 -76 -31 -99 -145
Resultat efter finansiella poster -3 167 -3 073 -4 730 -5 492 -10 515
Skattekostnad - - -
Periodens resultat -3 167 -3 073 -4 730 -5 492 -10 515

Alla belopp i KSEK 2020-06-30 2019-06-30 2020-03-31 2019-12-31
Tillgångar
Immateriella tillgångar 11 039 7 161 9 925 8 596
Materiella tillgångar 15 71 29 43
Finansiella tillgångar 514 512 514 514
Lager 4 727 5 431 4 692 5 190
Kundfordringar 1 006 761 857 780
Fordringar hos koncernföretag 771 425 718 668
Övriga fordringar 1 346 1 746 944 1 197
Kassa och bank 2 748 14 329 9 649 9 671
Summa tillgångar 22 166 30 436 27 328 26 659

Eget kapital och skulder
Eget kapital 17 174 21 926 20 341 21 904
Långfristiga skulder, räntebärande 333 800 333 400
Kortfristiga skulder, räntebärande 400 200 400 400
Skulder till koncernföretag 858 50 858 858
Leverantörsskulder 858 5 639 3 363 1 944
Övriga skulder 2 543 1 821 2 033 1 153
Summa eget kapital och skulder 22 166 30 436 27 328 26 659
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