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Försäljningsökning på nästan 40% för första halvåret 
- fler än 1000 behandlingar de senaste 12 månaderna.  
 

 

1 januari-30 juni 
• Nettoomsättningen uppgick till 8,5 MSEK (6,1) 
• Resultat efter skatt uppgick till -3,9 MSEK (-4,7) 
• Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK (-0,15) 
• Likvida medel uppgick till 2,8 MSEK (3,0) vid 

periodens slut 

 
Viktiga händelser under kvartalet 

• Dr Stenmarks doktorsavhandling pekar på att 
CoreTherm bör ha en större plats i vården av 
prostataförstoring 

• Nye Metoder i Norge gav grönt ljus för CoreTherm 
• Johan Wennerholm utsedd som VD 

 
 

1 april-30 juni 
• Nettoomsättningen uppgick till 3,2 MSEK (1,6) 
• Resultat efter skatt uppgick till -2,8 MSEK (-3,1) 
• Resultat per aktie uppgick till -0,07 SEK (-0,10) 

 
 

 
Viktiga händelser efter kvartalet 

• Inlösen av teckningsoptioner, TO1, tillförde 
bolaget cirka 18,7 MSEK i kapital före 
emissionskostnader  

• Produktportföljen utökas med innovativ 
urinflödesmätare, OruFlow,  

 
 

 

 
 
 
” Vi förväntar oss att samtliga kliniker kommer öppna upp i höst” 
 
 
 
 
Johan Wennerholm 
VD, ProstaLund AB (publ)  

Nyckeltal    

(MSEK) 
jan-juni 

2021 
jan-juni 

2020 
jan-juni 

2019 
Nettoomsättning 8,5 6,1 6,4 
Bruttomarginal, % 87 66 66 
Rörelseresultat  -3,9 -4,7 -6,1 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3,2 -4,2 -1,2 
Genomsnittligt antal anställda 7 5 6 
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VD ord 
 
Jag vill först tacka styrelsen för förtroendet att som VD leda ProstaLunds fortsatta framgångsresa. 

Den tredje vågen av Covid-19 har haft fortsatt stor påverkan på planerad vård i Sverige under såväl första 
som det andra kvartalet. I media har det rapporterats om att Sveriges ”operationsberg” nu är gigantiskt. För 
ProstaLunds del har det fortsatt inneburit att flera av våra kunder hittills i år, ännu inte har utfört några 
CoreTherm-behandlingar alls. En del andra kunder har varit i gång men med begränsat antal behandling. Vi 
förväntar oss dock att samtliga kliniker kommer öppna upp i höst. Covid-19 till trots har vi dubblerat vår 
omsättning jämfört med förra årets andra kvartal. Totalt under första halvåret uppvisar vi en 
försäljningstillväxt på nästan 40 %, i kronor räknat.  

Försäljning - CoreTherm 

Försäljningstillväxten har sin grund i en fin utveckling av antalet sålda behandlingskatetrar, våra 
engångsartiklar som används vid CoreTherm-behandlingar. Första halvåret landar tillväxten på 48 % i 
katetrar räknat, framför allt drivet av privata urologmottagningar som kunnat bedriva vård någorlunda trots 
Covid-19. Under kvartalet har vi också haft CoreTherm-uppstart vid Uddevalla sjukhus samt vid Sjӕllands 
Universitetshospital i Danmark. På rullande 12 månader har vi nu passerat 1000 CoreTherm-behandlingar, 
mitt i pandemin. Vi är övertygade om att vi kommer att nå vår målsättning om en årlig försäljning av 1500 av 
dessa så snart sjukvården återgår till det normala och vi bibehåller också målet att nå detta för helåret 2021. 

 

Norden är vårt fokus 

Vår strategi sedan 2019 är att skapa en substantiell CoreTherm®-bas i Norden innan vi satsar på geografisk 
expansion. Sverige är helt klart den viktigaste marknaden och resultatet av vårt fokus och arbete på 
hemmaplan ger oss starka indikationer på att vår strategi är vägvinnande. I Danmark har vi också klart flyttat 
fram positionerna de senaste åren med flera nya kunder. Nu i juni 2021 har vi fått ett positivt besked i Norge 
där ”Nye Metoder” utifrån befintliga data om CoreTherms effektivitet och säkerhet, ger de norska 
regionerna grönt ljus att bestämma om de vill erbjuda CoreTherm. En viktig kvalitetsstämpel och milstolpe 
som nu öppnar upp möjligheter för oss. 
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Marknadspositionering 

Från att ha varit en nisch-behandling när kirurgi ej var lämplig blir det allt tydligare att CoreTherm bör vara 
en bärande hörnsten i vården av godartad prostataförstoring. Både ur medicinskt och ekonomiskt perspektiv 
fyller vår metod ett stort behov. Fredrik Stenmarks doktorsavhandling vid Göteborgs universitet, 
presenterades under kvartalet, talar i den riktningen och rubriceras med ”Mikrovågsterapi – en framgångsrik 
snabb behandling vid godartad prostataförstoring”: 

” – Studierna som ingår i min avhandling har givit ett underlag för förenklad behandling med mikrovågor. 
Resultaten visar också att man kan behandla stora prostatakörtlar med mikrovågsbehandling, med utmärkta 
resultat på lång sikt. Endast cirka 10 procent av patienterna behövde ombehandlas med operation, 
medeluppföljningstiden var 10 år.” 

”Forskningsresultaten innebär att man nu kan rekommendera mikrovågsbehandling, som utförs i 
lokalbedövning under cirka 10 minuter även på de allra största prostatakörtlarna, och därmed undvika 
riskfyllda operationer. Mikrovågsbehandling kan alltså utföras oavsett storlek på prostatakörteln och är även 
lämplig för patienter med andra sjukdomar och blodförtunnande medicinering. Metoden innebär också att 
man kan hjälpa patienter som annars inte skulle kunna botas, då operationer i många fall medför alltför 
stora risker.” 

” Det är även så att mitt perspektiv som verksamhetschef gör att jag anser att TUMT bör kunna erbjudas fler 
patienter, då man sparar operationsresurser, vilket förbättrar även för andra patientgrupper. Inte minst 
viktigt då vi, förhoppningsvis snart, kan börja ta hand om alla patienter som står i kö efter pandemin.” 

Ökad kommunikation med fler målgrupper 

Vi har ytterligare intensifierat arbetet med att upplysa patienter och allmänhet om alternativet till läkemedel 
vid behandling av godartad prostataförstoring. Vår informationstelefon har sannerligen gått varm under 
senvåren. Egentligen inte särskilt märkligt med tanke på att SBU rapporterat att 1/3-1/2 av dessa patienter 
slutar med dessa läkemedel inom 1-2 år på grund av begränsad effekt och/eller besvärliga biverkningar som 
trötthet, yrsel, muntorrhet, minskad sexlust och impotens: ”Det generellt sett dåliga responsen  på 
läkemedelsbehandling, och som alltså är vad flertalet av de behandlade kan räkna med, riskerar i många fall 
att fördröja insättandet av annan, effektiv behandling.” Betänk att 207.000 svenska män hade så mycket 
besvär att de 2021 fick BPH-specifika läkemedel förskrivna. 

Vårt långsiktiga arbete med att se till att politiker och tjänstemän ska vara medvetna om såväl de utsatta 
herrarnas situation som om värmebehandling fortsätter samtidigt som vi löpande ser resultat. I början av 
juni motionerades det av Lars Bryntesson (S) om CoreTherm (TUMT) i Regions Stockholms regionfullmäktige:  
”En ökad användning av TUMT skulle reducera andra kostnader samt frigöra resurser på akutsjukhusen.” Att 
politiker står på barrikaderna för en ökad användning av vår metod ökar definitivt möjligheterna för oss 
framöver.  

Det är fantastiskt inspirerande att ha tagit över ansvaret för att fortsätta utveckla ProstaLund tillsammans 
med alla duktiga medarbetare i detta mycket spännande läge som bolaget befinner sig i. Arbetet med att 
ytterligare stärka våra marknadsandelar i Norden kommer ha högsta prioritet, en stark hemmamarknad 
kommer vara en viktig del för ProstaLunds fortsatta tillväxt även utanför densamma. 

 

Johan Wennerholm,  
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 Scheelevägen 19, 223 63 
Lund. Helägda dotterbolag är Nordisk Medicin & Teknik 
AB och CoreTherm Medical Inc (USA). Dotterbolaget 
Lund Instruments AB (vilande), avyttrades i april till 
extern part. 
 

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 42 156 813 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 2021 till och med den 30 juni 2021. De 
jämförande uppgifterna i delårsrapporten avser 
motsvarande period under 2020, 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 
2 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 8 450 (6 114) KSEK, 
vilket var en ökning med 38 procent jämfört med 
föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -3 927 
 (-4 702) KSEK. Resultatförbättringen beror till stor del 
på ökad försäljningstillväxt. Resultat efter skatt uppgick 
till -3 944 (-4 733) KSEK.  
 
Omsättning och resultat – andra kvartalet 
Nettoomsättningen uppgick till 3 179 (1 551) KSEK, vilket 
var en ökning med 105 procent. Covid-19 under förra 
våren är dock en orsak till denna ökning. 
Rörelseresultatet uppgick till -2 761 (-3 110) KSEK. 
Resultat efter skatt uppgick till -2 771 (-3 125) KSEK.  
 
Investeringar 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick 
till 133 (0) KSEK. Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar uppgick till 4 193 (2 518) 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 1 705 (1 152) KSEK. 
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick 
till 0 (0) KSEK. 
 
Finansiell ställning och finansiering 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
-3 208 (-4 184) KSEK. Likvida medel uppgick vid 
periodens utgång till 2 761 (2 991) KSEK. Eget kapital 
uppgick till 20 913 (17 487) KSEK och soliditeten uppgick 
till 79 (80) procent.  
 
Finansiell ställning och finansiering – andra 
kvartalet 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
-1 000 (-5 570) KSEK. Likvida medel uppgick vid 
periodens utgång till 2 761 (2 991) KSEK. 
 
Inlösen av de teckningsoptioner som erhölls i samband 
med företrädesemission juni-20 inlöstes under juli 
månad och tillförde under juli månad bolaget c:a 18,7 
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 
innevarande år 2021. 
 
Organisation 
Vid utgången av perioden hade bolaget 7 (6) anställda, 
varav 3(3) kvinnor och 4 (3) män. Genomsnittligt antal 
anställda under perioden var 7. Antal konsulter är ca 4 
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 i 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 2020 publicerades den 6 april 2021 
Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida 
www.prostalund.se. 
 
Årsstämma  
Årsstämman för 2020 hölls som poströstning tom den 
11 maj 2021 

Framtida rapportdatum 

- 2021-10-22 Delårsrapport jul-sep 2021 
- 2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021 

 
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 19 aug 2021 

 

Styrelsen 

 

FRÅGOR KRING RAPPORTEN BESVARAS AV  

Johan Wennerholm, VD, ProstaLund AB  

Tel: 0730-429997 | E-post: johan.wennerholm@prostalund.com 

 

OFFENTLIGGÖRANDE 

Denna information är sådan information som ProstaLund AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 19 aug 2021 kl 08:30 CET. 

 

ADRESS 

ProstaLund AB 
Scheelevägen 19 
SE-223 63 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 2021 Apr-Jun 2020 Jan-Jun 2021 Jan-Jun 2020 Jan-Dec 2020
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 3 179 1 551 8 450 6 114 12 465
Kostnad för sålda varor -237 -784 -1 117 -2 073 -2 920

Bruttovinst 2 942 767 7 333 4 041 9 545

Försäljningskostnader -3 633 -2 451 -7 138 -5 351 -9 728
Administrationskostnader -1 278 -953 -2 279 -2 159 -6 200
Forsknings- och utvecklingskostnader -758 -830 -1 637 -1 583 -3 874
Övriga rörelseintäkter - 371 - 403 405
Övriga rörelsekostnader -34 -14 -206 -53 -67
Rörelseresultat -2 761 -3 110 -3 927 -4 702 -9 919

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter - - 5 - -
Räntekostnader och liknande resultatposter -10 -15 -22 -31 -61
Resultat efter finansiella poster -2 771 -3 125 -3 944 -4 733 -9 980
Skattekostnad - - - -
Periodens resultat -2 771 -3 125 -3 944 -4 733 -9 980

Varav hänförligt till aktieägare i moderbolaget -2 771 -3 125 -3 944 -4 733 -9 980

Data per aktie Apr-Jun 2021 Apr-Jun 2020 Jan-Jun 2021 Jan-Jun 2020 Jan-Dec 2020
Resultat per aktie, sek (före och efter utspädning) -0,07 -0,10 -0,09 -0,15 -0,27
Eget kapital per aktie, sek 0,50 0,54 0,55 0,62 0,68
Soliditet, % 79% 80% 79% 80% 78%
Antal utestående aktier 42 156 813 32 525 451 42 156 813 32 525 451 42 156 813
Genomsnittligt antal utestående aktier 42 156 813 32 525 451 42 156 813 32 525 451 37 341 132

Nyckeltalsdefinitioner

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

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

Soliditet. Eget kapital i förhållande till 
balansomslutningen.

Alla belopp i KSEK Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020

Nettoomsättning 3 179 5 271 3 675 2 676 1 551 4 563

Bruttoresultat 2 942 4 391 3 334 2 170 767 3 274
Bruttomarginal i % 93% 83% 91% 81% 49% 72%
Omkostnader -5 669 -5 385 -6 891 -3 818 -4 234 -4 859
Rörelseresultat -2 761 -1 166 -3 731 -1 486 -3 110 -1 592
Periodens resultat -2 771 -1 173 -3 745 -1 502 -3 125 -1 608
Kassaflöde -4 305 -4 929 -2 800 10 304 -6 722 -47



Delårsrapport januari-juni 2021 
 
 

8 

Balansräkning i sammandrag – koncern 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla belopp i KSEK 2021-06-30 2020-06-30 2021-03-31 2020-12-31
Tillgångar
Immateriella tillgångar 15 685 11 039 14 054 11 635
Materiella tillgångar 395 15 417 305
Varulager 5 031 5 339 4 902 5 919
Kundfordringar 1 507 1 069 4 245 1 522
Övriga fordringar 1 147 1 346 901 1 005
Likvida medel 2 761 2 991 5 566 10 495
Summa tillgångar 26 526 21 799 30 085 30 881

Eget kapital och skulder
Eget kapital 20 913 17 487 23 354 25 352
Långfristiga skulder, räntebärande 100 333 100 200
Kortfristiga skulder, räntebärande 300 400 400 400
Leverantörsskulder 2 878 927 2 831 2 808
Övriga skulder 2 335 2 652 3 400 2 121
Summa eget kapital och skulder 26 526 21 799 30 085 30 881

Koncernens förändringar i eget kapital i sammandrag
Alla belopp i KSEK 2021-06-30 2020-06-30 2021-03-31 2020-12-31
Ingående balans 25 352 22 232 25 352 22 232
Nyemission - - - 14 447
Kostnader för nyemission - - - -1 461
Periodens resultat -3 944 -4 733 -1 173 -9 980
Omräkningsdifferens -495 -12 -825 114
Utgående balans 20 913 17 487 23 354 25 352
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Kassaflödesanalys i sammandrag – koncern 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla belopp i KSEK Apr-Jun 2021 Apr-Jun 2020 Jan-Jun 2021 Jan-Jun 2020 Jan-Dec 2020
Resultat efter finansiella poster -2 771 -3 125 -3 944 -4 733 -9 980
Justeringar för icke kassaflödespåverkande poster 426 407 -309 91 239
Betald skatt - - - -
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapital -2 345 -2 718 -4 253 -4 642 -9 741

Förändringar i rörelsekapital 1 345 -2 852 1 045 458 1 115
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 000 -5 570 -3 208 -4 184 -8 626

Aktivering av utvecklingsutgifter -1 705 -1 152 -4 193 -2 518 -3 165
Förvärv/Avyttring av materiella anläggningstillgångar - - -133 - -305
Förvärv/Avyttring av finansiella anläggningstillgångar - - - - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 705 -1 152 -4 326 -2 518 -3 470

Nyemission 14 447
Transaktionskostnader hänförliga till nyemission -1 416
Upptagande av lån -
Amortering av lån -100 -200 -67 -200
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -100 0 -200 -67 12 831

Summa periodens kassaflöde -2 805 -6 722 -7 734 -6 769 735

Likvida medel vid periodens ingång 5 566 9 713 10 495 9 760 9 760
Likvida medel vid periodens utgång 2 761 2 991 2 761 2 991 10 495
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Balansräkning i sammandrag – moderbolaget 
 

 
 

Alla belopp i KSEK Apr-Jun 2021 Apr-Jun 2020 Jan-Jun 2021 Jan-Jun 2020 Jan-Dec 2020
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 3 091 1 272 8 291 5 745 12 034
Kostnad för sålda varor -197 -646 -1 037 -1 881 -2 654
Bruttovinst 2 894 626 7 254 3 864 9 380

Försäljningskostnader -3 600 -2 352 -7 058 -5 171 -9 649
Administrationskostnader -1 278 -953 -2 279 -2 159 -6 200
Forsknings- och utvecklingskostnader -758 -830 -1 637 -1 583 -3 874
Övriga rörelseintäkter - 371 - 403 405
Övriga rörelsekostnader -31 -14 -203 -53 -63
Rörelseresultat -2 773 -3 152 -3 923 -4 699 -10 001

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter - - 5 - -
Räntekostnader och liknande resultatposter -10 -15 -22 -31 -60
Resultat efter finansiella poster -2 783 -3 167 -3 940 -4 730 -10 061
Skattekostnad - - - - -
Periodens resultat -2 783 -3 167 -3 940 -4 730 -10 061

Alla belopp i KSEK 2021-06-30 2020-06-30 2021-03-31 2020-12-31
Tillgångar
Immateriella tillgångar 15 685 11 039 14 054 11 635
Materiella tillgångar 395 15 417 305
Finansiella tillgångar 464 514 464 514
Lager 4 937 4 727 4 836 5 814
Kundfordringar 1 312 1 006 4 040 1 336
Fordringar hos koncernföretag 0 771 0 0
Övriga fordringar 1 147 1 346 892 1 002
Kassa och bank 2 647 2 748 5 352 10 301
Summa tillgångar 26 587 22 166 30 055 30 907

Eget kapital och skulder
Eget kapital 20 888 17 174 23 672 24 829
Långfristiga skulder, räntebärande 100 333 100 200
Kortfristiga skulder, räntebärande 300 400 400 400
Skulder till koncernföretag 610 858 636 631
Leverantörsskulder 2 875 858 2 715 2 766
Övriga skulder 1 814 2 543 2 532 2 081
Summa eget kapital och skulder 26 587 22 166 30 055 30 907
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