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ProstaLund och 2017
Information om verksamheten
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar 
och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har 
patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad 
prostataförstoring).

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2017
 » ProstaLunds dotterbolag, Nordisk Medicin & Teknik, har produkter som upphandlats av danska Amgros
 » Medverkan med utställning vid Finska urologins årsmöte
 » Medverkan med utställning vid Dansk Urologisk Selskabs vårmöte
 » Årsstämma den 9 maj – omval av styrelsen och en valberedning tillsattes 
 » Medverkan på den amerikanska urologikonferensen AUA:s årsmöte i Boston
 » Presentation av banbrytande kliniska resultat vid behandling av stora prostatakörtlar vid nordiska 

urologikonferensen NUF i Odense
 » Prostalund har reviderats och godkänts av vår notified body enligt EU:s medicintekniska 

produktdirektiv, MDD. Det innebär att vi har förnyat vårt certifikat att CE-märka våra produkter i 
ytterligare fem år.

 » Coretherm utrbildning av nya användare i samarbete med länssjukhuset Kalmar 
 » Första patientbehandlingarna i Miikeli Finland
 » Gävle urologklinik introduceras till CoreTherm och behandlar sina första patienter
 » Medverkan på svenska urologidagarna med två vetenskapliga presentationer.
 » Presentation vid danska aktiespararnas småbolagsdag
 » Bolaget får ett underhandsbesked från den kinesiska myndigheten CFDA att de godkänt Coretherm för 

den kinesiska marknaden
 » Styrelsen i ProstaLund AB beslutar om kraftfulla förändringar samt kostnadsbesparingar för 

dotterbolaget i USA. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
 » ProstaLund AB: ProstaLund tillförs cirka 13 MSEK genom företrädesemission.
 » Prostalund erhåller formellt marknadstillstånd för Coretherm för den kinesiska marknaden.
 » Centrasjukhuset i Mikkeli Finland presenterar sina behandlingsdata från sina första Coretherm 

patienter på det årliga finska urologmötet i Uleåborg.

Förväntad framtida utveckling
 » Uppnå maximal marknadspentetration i Norden.
 » Lansera CoreTherm i Kina samt kompletterande av registrering av nästa generations  

Coretherm system med tillbehör.
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VD’s kommentar

Coretherm-metoden uppvisar ett mycket gott kliniskt resultat och  
vi är fortsatt styrkta av Coretherm som en säker, effektiv och 
patientvänlig metod. Vi kommer under 2018 introducera nästa 
generations behandlingssystem med ett utvecklat användargränssnitt 
och metodstöd. Det skapas en plattform för en kvalitetssäkrad och 
uniform metod.

I Norden används CoreTherm-metoden i rutinmässig vård av många kliniker varav fyra universitetssjukhus 
och vi har en etablerad kundbas att vidareutveckla marknaden från. Svensk sjukvård har för närvarande 
en besvärande kösituation med långa väntetider, något som i mycket hög utsträckning gäller för vår 
patientgrupp. I samband med omprioritering av marknads-investeringar har vi påbörjat en intensifierad 
satsning i Norden för att lyfta fram CoreTherm som lösningen på problemen. 

Idag behandlas ca 600 patienter per år med CoreTherm i Norden och behovet är över 60 000 patienter. 
Vår bedömning är att denna marknad har en betydande tillväxtpotential som måste få en ökad fokus och 
prioritet inom bolaget. Under 2017 ökade försäljningen på vår hemmamarknad med 18%.

Coretherm har under året erhållit godkännande av den kinesiska myndigheten CFDA, China Food and 
Drug Administration. Detta godkännande innebär att vi nu kan gå in i nästa fas i utvecklingen av den 
kinesiska marknaden tillsammans med vår distributör, Shaanxi Yuandaolong Medical Technologies. Den 
kinesiska marknaden för medicintekniska produkter är bland de största i världen och den starkast växande. 

V D - O R D 
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Patientunderlaget för BPH i Kina har beskrivits i litteraturen där över 8 miljoner män sökte vård för BPH som 
primär eller sekundärdiagnos redan år 2000. Marknadsutveckling i Kina kräver en långsiktig och metodisk 
bearbetning, ett arbete som påbörjats. Vidare planeras kompletterande registrering av nästa generations 
Coretherm system med tillbehör.

Under verksamhetsåret har vi genomfört upprepade ansträngningar på den amerikanska marknaden med 
ny personal i ett försök att komma in på sjukhussegmentet. Vi har som ett resultat av dessa aktiviteter och 
feedback från viktiga sjukhus under 2017 beslutat att genomföra förändringar i vår marknadsbearbetning. 
Etablerade privatkliniker har sedan länge använt en föråldrad metod då Schelinkatetern inte har FDA 
godkännande. För att nu etablera den moderna Coretherm-metoden såsom den används framgångsrikt 
vid ett flertal kliniker i Norden planeras en förnyad klinisk utvärdering tillsammans med universitetssjukhus 
i USA. Utan medicinska evidens från universitet av den senaste metoden har det varit svårt att knyta upp 
kunder vid större sjukhus i USA. En negativ perception har skapats av tidigare etablerade undermåliga 
mikrovågsteknologier. Marknadsaktiviteter och investeringar i försäljningsaktiviteter är fruktlösa utan ett 
starkt underbyggt kliniskt argument från universitetssjukhus med senaste metodens Coretherm. Av den 
anledningen har vi under året kraftigt reducerat våra marknadsinvesteringar och personal i USA, vilket även 
resulterat i en lägre försäljningsvolym i USA under 2017.

Vad gäller övriga marknader har ProstaLund idag försäljning på ett fåtal marknader inom EU men vi avser 
inte att genomföra betydande marknadsinvesteringar utanför Norden eller Kina under året utan snarare 
minska dessa till förmån för prioriterade.

Vid sidan av arbetet med marknadsföring, försäljning och utveckling av det nya behandlingsystemet pågår 
det också vetenskapliga studier om CoreTherm mot prostataförstoring. En av studierna undersöker om 
CoreTherm-behandling har en lägre riskprofil att senare i livet få prostatacancer än traditionell kirurgi. 
Tidigare vetenskapliga studier har nämligen visat att den patientgrupp som får traditionell kirurgisk 
behandling (TURP) mot godartad prostataförstoring (d.v.s. inte CoreTherm) har en ökad förekomst av 
prostatacancer efteråt än vad man borde förvänta sig. Exakt vad detta beror på vet man inte. Samtidigt 
visar en stor mängd vetenskapliga publikationer att värmebehandling har en stimulerande effekt på 
immunsystemet vilket borde tala till fördel för CoreTherm.

Sammanfattningsvis kan sägas att vi under året har haft betydande utmaningar i USA men blivit styrkta i 
metodens roll inom den nordiska sjukvårdssystemet. Det pågår en förändring inom den svenska sjukvården 
som gör att vi ser med tillförsikt fram emot 2018. Lanseringen av den senaste generationens Coretherm 
system kommer ytterligare att understryka metodens roll och skapa nya affärsmöjligheter.

Hans Östlund
VD

V D - O R D 

PROSTALUND AB   |  ÅRSREDOVISNING 2017  |    5



Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar 
och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har 
patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad 
prostataförstoring).

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2017
 » ProstaLunds dotterbolag, Nordisk Medicin & Teknik, har produkter som upphandlats av danska Amgros

 » Medverkan med utställning vid Finska urologins årsmöte

 » Medverkan med utställning vid Dansk Urologisk Selskabs vårmöte

 » Årsstämma den 9 maj – omval av styrelsen och en valberedning tillsattes 

 » Medverkan på den amerikanska urologikonferensen AUA:s årsmöte i Boston

 » Presentation av banbrytande kliniska resultat vid behandling av stora prostatakörtlar vid nordiska 
urologikonferensen NUF i Odense

 » Prostalund har reviderats och godkänts av vår notified body enligt EU:s medicintekniska 
produktdirektiv, MDD. Det innebär att vi har förnyat vårt certifikat att CE-märka våra produkter i 
ytterligare fem år.

 » Coretherm utrbildning av nya användare i samarbete med länssjukhuset Kalmar 

 » Första patientbehandlingarna i Miikeli Finland

 » Gävle urologklinik introduceras till CoreTherm och behandlar sina första patienter

 » Medverkan på svenska urologidagarna med två vetenskapliga presentationer.

 » Presentation vid danska aktiespararnas småbolagsdag

 » Bolaget får ett underhandsbesked från den kinesiska myndigheten CFDA att de godkänt Coretherm för 
den kinesiska marknaden

 » Styrelsen i ProstaLund AB beslutar om kraftfulla förändringar samt kostnadsbesparingar för 
dotterbolaget i USA. 

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E
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Förväntad framtida utveckling
 » Uppnå maximal marknadspentetration i Norden

 » Lansera CoreTherm i Kina samt kompletterande av registrering av nästa generations Coretherm system 
med tillbehör.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i ProstaLund. Det är därför av stor vikt 
att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Nedan beskrivs riskfaktorer utan 
inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte 
bedömas utan nedanstående är en samlad utvärdering av tillgänglig information tillsammans med en allmän 
omvärldsbedömning.

Bolagsrelaterade risker

• Finansieringsbehov och kapital 
ProstaLunds framtidsplaner kan innebära ökade kostnader för Bolaget. En försening av 
marknadsgenombrott på nya marknader kan innebära resultatförsämringar för Bolaget. Det kan inte 
uteslutas att ProstaLund i framtiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital. Bolaget kan inte heller 
garantera att eventuellt ytterligare kapital kan anskaffas. 

• Leverantörer/tillverkare 
ProstaLund har samarbeten med leverantörer och tillverkare. Det kan inte uteslutas att en eller flera 
av dessa väljer att bryta sitt samarbete med Bolaget, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på 
verksamheten. Det kan inte heller garanteras att ProstaLunds leverantörer och tillverkare till fullo 
uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Likaså kan en etablering av nya leverantörer eller 
tillverkare bli mer kostsam och/eller ta längre tid än vad Bolaget beräknar. 

• Nyckelpersoner och medarbetare 
ProstaLunds nyckelpersoner har stor kompetens och lång erfarenhet inom Bolagets 
verksamhetsområde. En förlust av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för 
Bolagets verksamhet och resultat. 

• Konkurrenter 
En del av Bolagets konkurrenter är multinationella företag med stora ekonomiska resurser. En 
omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent kan medföra risker i form av försämrad 
försäljning. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar med närliggande 
områden bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets verksamhetsområde. Ökad konkurrens kan 
innebära negativa försäljnings- och resultateffekter för Bolaget i framtiden. 

• Konjunkturutveckling och valutarisk 
Externa faktorer såsom inflation, valuta- och ränteförändringar, tillgång och efterfrågan samt låg- 
och högkonjunkturer kan ha inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering. 
ProstaLunds framtida intäkter och aktievärdering kan bli negativt påverkade av dessa faktorer, vilka står 
utom Bolagets kontroll. En del av försäljningsintäkterna kan komma att inflyta i internationella valutor. 
Valutakurser kan väsentligen förändras. 

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E
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• Politisk risk 
ProstaLund är verksamt i och genom ett antal olika länder. Risker kan uppstå genom förändringar 
av lagar, skatter, tullar,  växelkurser och andra villkor för utländska bolag. Bolaget påverkas även av 
politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i dessa länder. Bolaget kan också komma att påverkas 
negativt av eventuella inrikespolitiska beslut. Ovanstående kan medföra negativa konsekvenser för 
Bolagets verksamhet och resultat. 

• Marknadstillväxt 
ProstaLund planerar att expandera under de kommande åren, dels genom att öka marknadsandelarna 
i de länder och regioner man redan har etablerat sig i och dels genom att etablera sig i nya länder och 
regioner. En etablering i nya länder och regioner kan medföra problem och risker som är svåra att 
förutse. Vidare kan etableringar försenas och därigenom medföra intäktsbortfall. En snabb tillväxt 
kan även innebära att Bolaget gör förvärv av andra företag. Uteblivna synergieffekter och ett mindre 
lyckosamt investeringsarbete kan påverka såväl Bolagets verksamhet som resultatet på ett negativt 
sätt. En tillväxt kan medföra problem på det organisatoriska planet. Det kan vara svårt att rekrytera 
rätt personal och det kan uppstå svårigheter avseende att framgångsrikt integrera ny personal i 
organisationen. 

• Patent 
ProstaLund har ett antal patent. Bolaget kan inte garantera att ett godkänt patent kommer att utgöra 
ett fullgott kommersiellt skydd i framtiden. 

• Utvecklingskostnader 
ProstaLund kommer fortsättningsvis att nyutveckla och vidareutveckla produkter inom sitt 
verksamhetsområde. Tids- och kostnadsaspekter för produktutveckling kan vara svåra att på 
förhand fastställa med exakthet. Detta medför en risk att en planerad produktutveckling blir mer 
kostnadskrävande än planerat. 

• Produktansvar 
Beaktat verksamhetens art är det relevant att beakta ProstaLunds produktansvar, som uppstår 
då Bolaget utvecklar och kommersialiserar produkter. Styrelsen bedömer att Bolagets nuvarande 
försäkringsskydd är tillfredsställande, med hänsyn till verksamhetens art och omfattning. Det finns dock 
inga garantier för att Bolagets försäkringsskydd till fullo ska kunna täcka eventuella framtida rättsliga 
krav, vilket skulle kunna påverka ProstaLunds verksamhet och resultat negativt.

Aktierelaterade risker
• Kursvariationer 

Det finns en risk att aktiekursen genomgår stora variationer. Kursvariationer kan uppkomma genom 
stora förändringar av köp- och säljvolymer och behöver inte nödvändigtvis ha ett samband med 
ProstaLunds underliggande värde. Kursvariationerna kan påverka Bolagets aktiekurs negativt. 

• Psykologiska faktorer 
Värdepappersmarknaden kan komma att påverkas av psykologiska faktorer. Bolagets värdepapper kan 
komma att påverkas på samma sätt som alla andra värdepapper som löpande handlas på olika listor. 
Psykologiska faktorer och dess effekter på kursutveckling är i många fall svåra att förutse och kan 
komma att påverka Bolagets aktiekurs negativt. 

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E
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• Marknadsplats 
Bolagets aktie är noterad på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens 
tillsyn. Aktier som är noterade på AktieTorget omfattas inte av lika omfattande regelverk som de aktier 
som är upptagna till handel på reglerade marknader. AktieTorget har ett eget regelsystem, som är 
anpassat för mindre bolag och tillväxtbolag, för att främja ett gott investerarskydd. Som en följd av 
skillnader i de olika regelverkens omfattning, kan en placering i aktier som handlas på AktieTorget vara 
mer riskfylld än en placering i aktier som handlas på en reglerad marknad.   

• Utdelning 
Under den period som omfattas av den finansiella historiken i denna Årsredovisning har ingen utdelning 
skett i ProstaLund. Bolaget har gått in i en utvecklingsfas och eventuella överskott är i första hand 
planerade att investeras i Bolagets utveckling. Inga garantier kan lämnas för att bolagsstämma kommer 
att besluta om framtida utdelningar.

Forskning och utveckling
 » Bolaget bedriver forskning och utveckling inom sitt produktområde.

 » Nuvarande behandlingsenhet moderniseras under innevarande år. 

 » Patent är en viktig del i bolagets affärsstrategi. Utveckling som bedöms som patenterbar skall generellt 
sett skyddas. 

 » Forskningsprojektet kring prostatacancer fortsätter enligt plan. Resultatet från tidigare gjord 
pilotstudie på ca 1 500 patienter indikerade  en minskad prostatacancerincidens hos patienter som 
tidigare behandlats med CoreTherm. För närvarande pågår uppföljning kring denna.

Möjligheterna till fortsatt drift
Koncernen har erhållit produktgodkännande i Kina för CoreTherm och avser att genomföra studier för 
att söka belägga CoreTherms profylaktiska effekt mot prostatacancer. Denna marknadsutveckling samt 
utveckling av kliniskt applikationsområde kan ge upphov till ett kapitalbehov. Styrelsen kommer i så fall 
undersöka olika möjligheter till finansiering, varav en nyemission av aktier kan vara ett alternativ.

Miljöpåverkan
Bolaget bedriver inte någon verksamhet som är tillståndspliktig enligt Miljöbalken.

Ägarförhållanden
Innehav över 10%-  William Gunnarsson via BWG Invest Sàrl, 10,2 %.

Transaktioner med närstående
Transaktioner med närstående har under året skett mellan koncernen och närstående. Samtliga 
transaktioner har skett till marknadsmässiga villkor.

 

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E
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Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel

Flerårsöversikt koncernen*
2017 2016 2015 2014 

Nettoomsättning (tkr) 13 544 14 612 13 613 9 613
Resultat efter finansiella poster (tkr) -16 907 -11 966 -9 358 -7 753
Rörelsemarginal (%) -124,8% -81,9% -68,7% -80,7%

Balansomslutning (tkr) 17 924 35 232 27 102 15 856
Soliditet (%) 76,9% 87,5% 85,6% 75,0%
Antal anställda 11 7 8 7

Flerårsöversikt moderföretaget*
2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning (tkr) 8 988 8 578 8 534 7 906
Resultat efter finansiella poster (tkr) -22 651 -13 358 -7 921 -6 203
Rörelsemarginal (%) -252,0% -155,7% -92,8% -78,5%

Balansomslutning (tkr) 16 334 38 932 31 674 18 173
Soliditet (%) 78,0% 90,9% 89,8% 85,4%
Antal anställda 7 5 6 5

Överkursfond (kr) 105 929 389
Balanserat resultat (kr) -84 511 739
Årets resultat (kr) -22 650 907

-1 233 258

disponeras så att i ny räkning överföres (kr) -1 233 258

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret. Beträffande koncernens 
och moderbolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat och 
balansräkningar samt tillhörande redovisningprinciper och noter.

Koncernen och moderbolagets resultat- och balansräkning, blir föremål för fastställelse på 
årstämman den 16 maj 2018.

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E
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Koncernens resultaträkning

not
2017-01-01 
-2017-12-31

2016-01-01 
-2016-12-31

Nettoomsättning 1,4 13 544 14 612
Kostnad för sålda varor  -4 539 -5 780
Bruttoresultat 9 005 8 832

Försäljningskostnader -18 323 -16 126
Administrationskostnader -6 383 -3 626
Forsknings- och utvecklingskostnader -1 210 -860
Övriga rörelseintäkter 11 12
Övriga rörelsekostnader 0 -41
Rörelseresultat 2,3,5 -16 900 -11 809

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 931
Räntekostnader och liknande resultatposter -7 -1 088

-7 -157
Resultat efter finansiella poster -16 907 -11 966

Skatt på årets resultat 6 0 -8
Uppskjuten skatt 13 0
Årets resultat -16 894 -11 974

Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare -16 894 -11 974

K O N C E R N E N  •  R E S U L T A T R Ä K N I N G
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Koncernens balansräkning
not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings- och 
utvecklingsarbeten och liknande arbeten 7 5 443 2 641
Goodwill 8 62 178

5 506 2 819
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 9 303 839

303 839
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran 0 0

0 0

Summa anläggningstillgångar 5 809 3 658

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 1 313 827
Varor under tillverkning 571 750
Färdiga varor och handelsvaror 5 385 5 051

7 269 6 628

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 325 2 953
Övriga fordringar 273 591
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 664 730

3 262 4 274

Kassa och bank 14 1 584 20 672
Summa omsättningstillgångar 12 115 31 574

SUMMA TILLGÅNGAR 17 924 35 232

K O N C E R N E N  •  B A L A N S R Ä K N I N G
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Koncernens balansräkning
not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 
Aktiekapital 20 10 274 10 274
Övrigt tillskjutet kapital 20 537 33 220
Omräkningsdifferenser -143 -709
Annat eget kapital inklusive årets resultat -16 894 -11 974
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 13 775 30 811

Avsättningar
Övriga avsättningar 0 13

0 13

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 984 1 877
Aktuella skatteskulder 0 308
Övriga skulder 16 758 856
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 1 407 1 367

4 149 4 408

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 17 924 35 232

Rapport över förändringar i koncernens egna kapital

Aktiekapital

Övrigt  
tillskjutet  

kapital

Annat eget  
kapital inkl.  

årets resultat Totalt

Ingående balans 2016-01-01 6 421 39 137 -22 365 23 193

Transaktioner med ägare:
    Nyemission 3 853 20 226 24 079
    Emissionskostnader -3 778 -3 778
Omräkningsdifferenser -709 -709
Årets resultat -11 974 -11 974
Utgående balans 2016-12-31 10 274 54 876 -34 339 30 811

Transaktioner med ägare:
    Nyemission 0
    Emissionskostnader 0
Omräkningsdifferenser -143 -143
Årets resultat -16 893 -16 893
Utgående balans 2017-12-31 10 274 54 733 -51 232 13 775
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Koncernens kassaflödesanalys

not
2017-01-01 
-2017-12-31

2016-01-01 
-2016-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -16 907 -11 966
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
     Avskrivningar och nedskrivningar 753 711
     Omräkningsdifferenser av utländsk valuta -72 -725

-16 226 -11 980
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital -16 226 -11 980

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager -641 -1 759
Förändring av rörelsefordringar 1 012 -1 180
Förändring av rörelseskulder -259 512
Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 114 -14 407

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2 974 -733
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -607
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 974 -1 340

Finansieringsverksamheten
Nyemission 0 20 301
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 20 301

Årets kassaflöde -19 088 4 554
Likvida medel vid årets början 20 672 16 110
Kursdifferens i likvida medel 0 8
Likvida medel vid årets slut 1 584 20 672
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Moderföretagets resultaträkning

not
2017-01-01 
-2017-12-31

2016-01-01 
-2016-12-31

Nettoomsättning 1,4 8 988 8 578
Kostnad för sålda varor 3 -2 732 -4 394
Bruttoresultat 6 256 4 184

Försäljningskostnader -9 385 -7 483
Administrationskostnader -6 383 -3 628
Forsknings- och utvecklingskostnader -1 210 -860
Övriga rörelseintäkter 0 5
Övriga rörelsekostnader* -11 452 -5 434
Rörelseresultat 2,3,5 -22 174 -13 216

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 931
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och 

kortfr. Placeringar ** -1 057
Räntekostnader och liknande resultatposter -477 -16

-477 -142
Resultat efter finansiella poster -22 651 -13 358

Resultat före skatt -22 651 -13 358

Årets resultat -22 651 -13 358

*I posten Övriga rörelsekostnader ingår nedskrivning på moderbolagets fordran på det amerikanska dotterbolaget CoreTherm Medical 
Inc med 11 452 TSEK 2017 och 5 434 TSEK 2016
**I posten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar motsvaras hela beloppet om 1 057 TSEK av 
tilläggsköpeskilling som utgått för moderbolagets förvärv av dotterbolaget Nordisk Medicin & Teknik AB
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Moderföretagets balansräkning
not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings- och 
utvecklingsarbeten och liknande arbeten 7 5 443 2 641
Goodwill 8 0 114

5 443 2 755
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 9 221 687

221 687
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 10,11 514 514
Fordringar hos koncernföretag 12 0 6 187

514 6 701

Summa anläggningstillgångar 6 179 10 143

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 1 313 827
Varor under tillverkning 571 750
Färdiga varor och handelsvaror 4 477 4 032

6 361 5 609

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 124 1 302
Fordringar hos koncernföretag 900 0
Övriga fordringar 140 592
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 591 691

2 755 2 585

Kassa och bank 14 1 039 20 595
Summa omsättningstillgångar 10 155 28 789

SUMMA TILLGÅNGAR 16 334 38 932
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Moderföretagets balansräkning
not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 
Bundet eget kapital
Aktiekapital (10 273 539 st aktier) 10 274 10 274
Utvecklingsfond 3 707 733

13 981 11 007
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 21 418 37 749
Årets resultat -22 651 -13 358

-1 233 24 391
Summa eget kapital 12 747 35 398

Långfristiga skulder 15
Skulder till koncernföretag 50 50

50 50
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 685 1 688
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder 641 465
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 1 211 1 331

3 537 3 484

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 16 334 38 932

Rapport över förändringar i moderföretagets egna kapital

Aktie-
kapital

Utvecklings-
fond

Överkurs- 
fond

Balanserat
resultat

Årets
resultat Totalt

Ingående balans 2016-01-01 6 421 0 89 481 -59 526 -7 921 28 455

Omföring resultat föregående år -7 921 7 921 0
Transaktioner med ägare:
Nyemission 3 853 16 448 20 301
Omföring aktivering till utvecklingsfond 0 733 0 -733 0 0
Årets resultat -13 358 -13 358
Utgående balans 2016-12-31 10 274 733 105 929 -68 180 -13 358 35 398

Omföring resultat föregående år 0 -13 358 13 358 0
Transaktioner med ägare:
Nyemission 0
Omföring aktivering till utvecklingsfond 0 2 974 0 -2 974 0 0
Årets resultat 0 -22 651 -22 651
Utgående balans 2017-12-31 10 274 3 707 105 929 -84 512 -22 651 12 747

Fritt eget kapital

M O D E R F Ö R E T A G E T  •  B A L A N S R Ä K N I N G
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Moderföretagets kassaflödesanalys

not
2017-01-01 
-2017-12-31

2016-01-01 
-2016-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -22 651 -13 358
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
     Avskrivningar och nedskrivningar 6 925 658

-15 726 -12 700
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital -15 726 -12 700

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager -752 -1 495
Förändring av rörelsefordringar -157 -764
Förändring av rörelseskulder 53 316
Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 582 -14 643

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2 974 -733
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -419
Investeringar i finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 974 -1 152

Finansieringsverksamheten
Nyemission 20 301
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 20 301

Årets kassaflöde -19 556 4 506
Likvida medel vid årets början 20 595 16 089
Kursdifferens i likvida medel 0 0
Likvida medel vid årets slut 1 039 20 595
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Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper m.m.

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Bedömningar och uppskattningar
Följande antaganden om framtiden och andra väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar på 
balansdagen skulle kunna innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för 
tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår. 

Redovisningsprinciper - Koncernen

Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar 
moderföretaget samt dess dotterföretag. Med dotterföretag avses de företag i vilka moderföretaget, 
direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande. I normalfallet avser detta företag där moderföretaget 
innehar mer än 50 % av rösterna. I koncernredovisningen ingår dotterföretagen från den dagen 
koncernen erhåller bestämmande inflytande tills den dag det inte längre föreligger. Dotterföretagens 
redovisningsprinciper överensstämmer med koncernens redovisningsprinciper i övrigt.    
I koncernredovisningen faller koncernföretagens bokslutsdispositioner bort och ingår i det redovisade 
resultatet efter avdrag för uppskjuten skatt. Detta innebär att koncernföretagens obeskattade reserver i 
koncernens balansräkning fördelas mellan uppskjuten skatteskuld och eget kapital.   
 
Intäktsredovisning
Försäljning av varor
Intäkten redovisas till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Det innebär att intäkten 
redovisas till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättning erhålls i likvida medel direkt vid leveransen. 
Avdrag görs för lämnade rabatter.   
Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som 
är förknippade med ägandet av varan har överförts till köparen.     

Ränta, royalty och utdelning
Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att de ekonomiska 
fördelar som är förknippade med transaktionen har tillförts koncernen samt när inkomsten kan beräknas på 
ett tillförlitligt sätt.      
Ränta redovisas som intäkt enligt den s.k. effektivräntemetoden.     
Royalty periodiseras i enlighet med överenskommelsens ekonomiska innebörd.   
Utdelning redovisas som intäkt när aktieägarens rätt till betalning är säkerställd.   

Låneutgifter
Låneutgifter för lånat kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period de uppstår.   

Leasingavtal
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal 
är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt 
väsentligt överförs från leasegivare till leasetagare. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte 
är ett finansiellt leasingavtal.      
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Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som koncernen lämnar till de anställda. Koncernens 
ersättningar innefattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättningar efter 
avslutad anställning (pensioner). Redovisning sker i takt med intjänandet. Ersättningar till anställda efter 
avslutad anställning avser avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda 
planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser, vare sig legala 
eller informella, att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som 
förmånsbestämda pensionsplaner. Koncernen har övriga långfristiga ersättningar till anställda   
Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som 
en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.  

Omräkning av poster i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster 
på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på 
finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.  

Skatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget 
kapital.      
 
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån per den skattesats som gäller per 
balansdagen.      

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. 
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och 
uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga 
värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.  
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett 
nettobelopp.  Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar 
i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjutna skattefordringar 
reduceras till den del det inte är sannolikt att den underliggande skattefordran kommer att kunna realiseras 
inom en överskådlig framtid. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiella anläggningstillgång och 
uppskjuten skatteskuld som avsättning. 

Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har 
väsentligt olika nyttjandeperioder.  
Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är 
väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. 
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Utgifter för forskning och utveckling
Utgifter för forskning, dvs. planerat och systematiskt sökande i syfte att erhålla ny vetenskaplig eller teknisk 
kunskap och insikt, redovisas som kostnad när de uppkommer.
Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som 
uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar är 
uppfyllda:

• Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas 
eller säljas.

• Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den.

• Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.

• Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska 
fördelar

• Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja 
utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.

• De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt.

Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång utgörs av samtliga direkt 
hänförbara utgifter (t.ex. material och löner).
Indirekta tillverkningskostnader som utgör mer än en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för 
tillverkningen och uppgår till mer än ett obetydligt belopp räknas in i anskaffningsvärdet.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten 5 år
Goodwill 5 år

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år

Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar
Koncernen tillämpar den s.k. ””aktiveringsmodellen”” avseende internt upparbetade immateriella 
anläggningstillgångar. Metoden innebär att samtliga utgifter som uppfyller kriterierna i K3 aktiveras som 
immateriell anläggningstillgång och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod. 

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på 
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärdet avses varornas beräknade försäljningspris, minskat med 
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har beaktats. 

Fordringar, skulder och avsättningar
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det 
belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det 
första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de 
belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat 
anges ovan.
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Redovisningsprinciper - Moderföretaget

Endast redovisningsprinciper som avviker från de som tillämpas i koncernredovisningen

Andelar i koncernföretag
Andelar i koncernföretag redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. 
Utdelningar redovisas som intäkt, även om utdelningen avser ackumulerade vinster innan 
förvärvstidpunkten. Utdelningen redovisas i normalfallet när behörigt organ fattat beslut om den och den 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.      

Leasingavtal
I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal som operationella leasingavtal.    
  

Noter
Not 1 Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande:
               Koncernen Moderföretaget

2017 2016 2017 2016
Verksamhetsgren CoreTherm 10 360 11 604 8 988 8 578
Verksamhetsgren Agentprodukter 3 184 3 008 0 0

13 544 14 612 8 988 8 578

Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader enligt följande:
               Koncernen Moderföretaget

2017 2016 2017 2016
Sverige 6 944 6 428 6 061 5 663
Försäljning utanför EU 2 872 5 308 1 275 2 158
Försäljning inom EU exkl Sverige 3 728 2 876 1 652 757

13 544 14 612 8 988 8 578

Not 2 Leasingavtal - leasetagare

Operationell leasing
               Koncernen Moderföretaget

2017 2016 2017 2016
Kostnadsförda leasingavgifter 
avseende operationella leasingavtal 348 205 348 205

Framtida minimileaseavgifter 
avseende ej  uppsägningsbara 
operationella leasingavtal:
     Ska betalas inom 1 år 150 224 150 224
     Ska betalas inom 1-5 år 104 151 104 151
     Ska betalas senare än 5 år 0 0 0 0

254 375 254 375
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N O T E R

Not 3 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

               2017 2016
anställda män anställda män

Moderföretaget
Sverige 7 57% 5 40%
Danmark 0 0% 0 0%

7 57% 5 40%
Dotterföretag
USA 4 50% 2 50%

4 0% 2 0%
Koncernen totalt 11 64% 7 43%

Löner och andra ersättningar

               2017 2016

Löner och andra 
ersättningar

Sociala kostnader 
(varav pensions- 

kostnader)
Löner och andra 

ersättningar

Sociala kostnader 
(varav pensions- 

kostnader)
Moderföretaget 5 094 2 633 4 109 2 129

(882) (745)
Dotterföretag 3 405 241 2 205 181

(0) (0)
Koncernen totalt 8 499 2 874 6 314 2 310

(882) (745)

Av Moderföretagets pensionskostnader avser 273 (151) gruppen styrelse och VD.
Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (f.å. 0).
Av Koncernens pensionskostnader avser 273 (151) gruppen styrelse och VD.
Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (f.å. 0).
Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen.

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

               Koncernen Moderföretaget
2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Andel kvinnor i styrelsen 0% 0% 0% 0%
Andel män i styrelsen 100% 100% 100% 100%
Andel kvinnor bland övriga 

ledande
befattningshavare 0% 33% 0% 33%
Andel män bland övriga ledande
befattningshavare 100% 66% 100% 66%
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N O T E R

Not 4 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

          Moderföretaget
2017 2016

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen 0% 0%
Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen 14% 25%

Not 5 Av- och nedskrivningarnas fördelning per funktion

               Koncernen Moderföretaget
2017 2016 2017 2016

Kostnad sålda varor 285 542 285 542
Försäljningskostnader 368 64 368 10
Forsknings- och utvecklingskostnader 100 105 100 105

753 711 753 657

Not 6 Skatt på årets resultat
               Koncernen Moderföretaget

2017 2016 2017 2016
Aktuell skatt 0 -8 0 0
Förändring av uppskjuten skatt 13 0 0 0
Summa redovisad skatt 13 -8 0 0

Not 7  Balanserade utgifter för forsknings-  
 och utvecklingsarbeten och liknande arbeten

               Koncernen Moderföretaget
2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 907 2 174 2 907 2 174
Årets anskaffningar 2 974 733 2 974 733
Utgående ackumulerade 5 881 2 907 5 881 2 907
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -266 -96 -266 -96
Årets avskrivningar -171 -170 -171 -170
Utgående ackumulerade -438 -266 -438 -266
avskrivningar

Utgående redovisat värde 5 443 2 641 5 443 2 641
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Not 8  Goodwill
               Koncernen Moderföretaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 450 1 450 1 350 1 350
Årets anskaffningar 0 0 0 0
Utgående ackumulerade 1 450 1 450 1 350 1 350
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -1 272 -986 -1 236 -966
Årets avskrivningar -116 -286 -114 -270
Utgående ackumulerade -1 388 -1 272 -1 350 -1 236
avskrivningar

Utgående redovisat värde 62 178 0 114

Not 9  Maskiner och andra tekniska anläggningar
               Koncernen Moderföretaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 456 849 1 239 820
Årets anskaffningar 607 419
Utgående ackumulerade 1 456 1 456 1 239 1 239
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -617 -362 -550 -333
Årets avskrivningar -536 -255 -467 -217
Utgående ackumulerade -1 153 -617 -1 017 -550
avskrivningar

Utgående redovisat värde 303 839 221 689

Not 10  Andelar i koncernföretag
              Moderföretaget
2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 514 514
Årets anskaffningar 1 057
Nedskrivning tilläggsköpeskilling 

Nordisk Medicin & Teknik AB

-1 057

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

514 514

Utgående redovisat värde 514 514
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Not 11  Specifikation av andelar i  koncernföretag

Namn
Kapital-  

andel
Rösträtts- 

andel
Antal  

andelar
Bokfört  

värde
Lund Instruments AB 100% 100% 1 000 50
Nordisk Medicin & Teknik AB 100% 100% 500 464
CoreTherm Medical Inc. 100% 100% 0

Org.nr. Säte
Lund Instruments AB 556561-9250 Lund
Nordisk Medicin & Teknik AB 556823-3042 Borås
CoreTherm Medical Inc. 45-2799796 Tampa FL

Not 12  Fordringar hos koncernföretag
              Moderföretaget
2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 6 954 6 954
Tillkommande fordringar 5 265 5 434
Nedskrivning fordran CoreTherm Medical inc -11 452 -5 434
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 767 6 954

Ingående nedskrivningar -767 -767
Utgående ackumulerade nedskrivningar -767 -767

Utgående redovisat värde 0 6 187

Not 13  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
               Koncernen Moderföretaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Förutbetalda hyreskostnader 340 350 340 350
Förutbetalda försäkringspremier 133 157 133 157
Övriga förutbetalda kostnader 191 223 118 184

664 730 591 691

Not 14  Kassa och bank
               Koncernen Moderföretaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Kassamedel 1 584 20 672 1 039 20 595

1 584 20 672 1 039 20 595

Not 15  Långfristiga skulder
               Koncernen Moderföretaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Förfaller mellan 1 och 5 år efter 
balansdagen
Skulder till koncernföretag 0 0 50 50

0 0 50 50
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Not 16  Checkräkningskredit
               Koncernen Moderföretaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Beviljad kredit 500 500 0 0
Utnyttjad kredit 0 227 0 0

Not 17  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
               Koncernen Moderföretaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Upplupna löner 171 171 171 171
Upplupna semesterlöner 655 569 655 569
Upplupna sociala avgifter 206 291 206 291
Upplupna räntekostnader 0 0 0
Övriga upplupna kostnader 375 336 178 300

1 407 1 367 1 211 1 331

Not 18  Ställda säkerheter
               Koncernen Moderföretaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Säkerheter ställda för egna skulder till 
kreditinstitut:
Företagsinteckningar 900 900 0 0

900 900 0 0

Not 19  Eventualförpliktelser
               Koncernen Moderföretaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Borgensförbindelser till förmån för
koncernföretag 500 500 500 500

Not 20   Antal aktier och kvotvärde
Antal aktier      Rösträtt                                 Typ A- aktier   
10 273 539      1 röst per aktie                       Normal
 
Aktiekapital 10 273 539 aktier med ett kvotvärde om 1,00 kr = 10 273 539 kr.
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Not 22   Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen
 
Justerat eget kapital
Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med uppskjuten skatt.
 
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.
 
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

         Lund den 25 april 2018

Sonny Schelin William Gunnarsson
Ordförande Styrelseledamot

Sören Johansson Magnus Bolmsjö
Styrelseledamot Styrelseledamot

Hans Östlund
Verkställande Direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 26 april 2018

KPMG AB

Dan Kjellqvist
Auktoriserad Revisor

Not 21   Väsentliga händelser efter balansdagens utgång 

 » ProstaLund AB: ProstaLund tillförs cirka 13 MSEK genom företrädesemission.

 » Prostalund erhåller formellt marknadstillstånd för Coretherm för den kinesiska marknaden.

 » Centrasjukhuset i Mikkeli Finland presenterar sina behandlingsdata från sina första Coretherm 
patienter på det årliga finska urologmötet i Uleåborg.
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Revisionsberättelse 
 
Till bolagsstämman i ProstaLund AB (publ), org. nr 556745-3245  

Rapport om årsredovisningen  
och koncernredovisningen
Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och kon-

cernredovisningen för ProstaLund AB (publ) för år 2017. 

Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på 

sidorna 6-28 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncern-

redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisnings-

lagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 

bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning 

per den 31 december 2017 och av dessas finansiella  

resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisnings-

lagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-

ningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resulta-

träkningen och balansräkningen för moderbolaget och för 

koncernen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 

Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 

enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revi-

sorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbola-

get och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har 

i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 

och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och 

koncernredovisningen 

Detta dokument innehåller även annan information än 

årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns 

på sidan 2 och sidorna 4-5. Det är styrelsen och verk-

ställande direktören som har ansvaret för denna andra 

information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncern-

redovisningen omfattar inte denna information och vi gör 

inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra 

information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och 

koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den 

information som identifieras ovan och överväga om 

informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 

årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna 

genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhäm-

tat under revisionen samt bedömer om informationen i 

övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende 

denna information, drar slutsatsen att den andra informa-

tionen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga 

att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 

avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har 

ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisning-

en upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt års-

redovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 

ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 

nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncern-

redovisning som inte innehåller några väsentliga felaktig-

heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredo-

visningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 

för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att 

fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, 

om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 

verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 

drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 

styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 

bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något 

realistiskt alternativ till att göra något av detta.
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Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huru-

vida årsredovisningen och koncernredovisningen som hel-

het inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 

dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en 

revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig 

säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti 

för att en revision som utförs enligt ISA och god revisions-

sed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 

felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 

grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga 

om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 

påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 

grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professio-

nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-

ning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 

felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovis-

ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 

på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland 

annat utifrån dessa risker och inhämtar revisions-

bevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att 

utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att 

inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 

oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktig-

het som beror på fel, eftersom oegentligheter kan 

innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 

utelämnanden, felaktig information eller åsidosät-

tande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets 

interna kontroll som har betydelse för vår revision 

för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga 

med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 

uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper 

som används och rimligheten i styrelsens och verk-

ställande direktörens uppskattningar i redovisningen 

och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 

och verkställande direktören använder antagandet 

om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis-

ningen och koncernredovisningen. Vi drar också en 

slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, 

om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhets-

faktor som avser sådana händelser eller förhållanden 

som kan leda till betydande tvivel om bolagets och 

koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om 

vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäker-

hetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 

uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovis-

ningen och koncernredovisningen om den väsentliga 

osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 

otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovis-

ningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser 

baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 

datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 

händelser eller förhållanden göra att ett bolag och 

en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, 

strukturen och innehållet i årsredovisningen och 

koncernredovisningen, däribland upplysningarna, 

och om årsredovisningen och koncernredovisningen 

återger de underliggande transaktionerna och hän-

delserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisions-

bevis avseende den finansiella informationen för 

enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen 

för att göra ett uttalande avseende koncernredo-

visningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning 

och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt 

ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 

planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 

den. Vi måste också informera om betydelsefulla iaktta-

gelser under revisionen, däribland de eventuella betydan-

de brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Rapport om andra krav enligt 
lagar och andra författningar
Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncern-

redovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 

och verkställande direktörens förvaltning för ProstaLund 

AB (publ) för år 2017 samt av förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt 

förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 

ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret. 
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Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet  

Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moder-

bolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och 

har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 

och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-

tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 

till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning 

av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 

som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfatt-

ning och risker ställer på storleken av moderbolagets och 

koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet 

och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvalt-

ningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 

annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens 

ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisa-

tion är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen 

och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontroll-

eras på ett betryggande sätt.

Den verkställande direktören ska sköta den löpande 

förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar 

och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för 

att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse 

med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 

betryggande sätt.  

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 

därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 

revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 

kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 

verkställande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 

någon försummelse som kan föranleda ersättnings-

skyldighet mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagsla-

gen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispo-

sitioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 

uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet 

bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 

garanti för att en revision som utförs enligt god revisions-

sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller för-

summelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 

bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets 

vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 

Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 

professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 

Granskningen av förvaltningen och förslaget till disposi-

tioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på 

revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk-

ningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 

bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det 

innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 

områden och förhållanden som är väsentliga för verksam-

heten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 

betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar 

fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 

andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 

om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om 

styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 

vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt 

med aktiebolagslagen. 

Malmö den 26 april 2018

KPMG AB

Dan Kjellqvist

Auktoriserad revisor
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