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Delårsrapport kvartal 3, 2016 
18 november 2016              

Juli – september 2016 (jämfört med samma period föregående år) 

• Nettoomsättning: 6,9 miljoner kronor (7,2)  
• Rörelseresultat före avskrivningar: -0,2 miljoner kronor (-0,6)  
• Rörelseresultat: -0,8 miljoner kronor (-1,2)  
• Periodens resultat: -0,8 miljoner kronor (-1,2)  
• Resultat per aktie: -0,01 kronor (-0,02)  
• Nya kunder i Australien och Indien tillkom under kvartalet. 
• Första pediatriska hjärttransplantationen med Glycosorb®-ABO gjordes i Indien.  
• Bolaget har vidareutvecklat Glycosorb®-ABO för att förlänga produktens håll-

barhet. 
• På majoriteten av Bolagets marknader har försäljningen ökat. Antalet försålda 

enheter av Glycosorb®-ABO minskade dock med 5 %. Huvudorsaken är att or-
deringången från den tyska marknaden minskade signifikant jämfört med mot-
svarande period förra året.  

Januari – september 2016 (jämfört med samma period föregående år) 

• Nettoomsättning: 23,6 miljoner kronor (21,9)  
• Rörelseresultat före avskrivningar: 2,1 miljoner kronor (-2,7)  
• Rörelseresultat: 0,2 miljoner kronor (-4,6)  
• Periodens resultat: 0,2 miljoner kronor (-4,6)  
• Resultat per aktie: 0,00 kronor (-0,08)  
 

Tredje kvartalet 

 

9 månader 
Belopp TSEK jul-sep 2016 

 
jul-sep 2015 

 
 jan-sep 2016 

 
jan-sep 2015 

 
Nettoomsättning 6 861 7 206  23 579 21 893 
Förändring av lager av färdiga varor -630 -70  380 -350 
Aktiverat arbete för egen räkning 1 070 1 192  4 214 3 909 
Övriga rörelseintäkter 22 23  17 66 

Rörelseintäkter 7 323 8 351  28 190 25 518 
Rörelsekostnader -7 475 -8 916  -26 068 -28 152 
Avskrivningar  -626 -623  -1 879 -1 868 
Övriga rörelsekostnader - -  - -62 
Rörelseresultat -778 -1 188  243 -4 564 
Finansnetto -11 -14  -23 -27 
Resultat före skatt -789 -1 202  220 -4 591 
Skatt - -  - - 

Periodens resultat -789 -1 202  220 -4 591 
      
Resultat per aktie i SEK, genomsnitt -0,01 -0,02  0,00 -0,08 
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VD har ordet 
Under året har vi sett en positiv effekt av det arbete vi påbörjat för att ytterligare 
stärka vår närvaro på befintliga och nya marknader. På majoriteten av våra mark-
nader har försäljningen utvecklats mycket positivt under året. Exklusive den tyska 
marknaden har försäljningen ökat med 33 % fler sålda enheter under perioden 
januari till september. Trots nedgången i Tyskland har försäljningen ändå ökat på 
den europeiska marknaden, så även till den asiatiska, australiensiska och norda-
merikanska, vilket är positivt då beroendet av den tyska marknaden minskar. 
 
När Glycosorb®-ABO introducerades på den tyska marknaden (2004) gjordes 489 
njurtransplantationer från levande givare (LD), men inga blodgruppsinkompatibla. 
Antalet LD njurtransplantationer ökade successivt och under 2011 genomfördes 
totalt 795 stycken, varav 151 blodgruppsinkompatibla, tack vare Glycosorb®-ABO.  
 
Under 2011-2012 uppdagades oegentligheter gällande allokeringen av organ post-
mortem (Glycosorb®-ABO ej inblandad). Härefter har antal organdonatorer minskat 
med drygt 30 %. Denna händelse som berörde organ från avlidna givare, blev ne-
gativ för hela transplantationsverksamheten och viljan till att donera har minskat. 
Under 2016 har den tyska transplantationsverksamheten drabbats genom att me-
dia förmedlat negativa erfarenheter av donation (Glycosorb®-ABO ej inblandad).  
 
Till följd av ovan har en studie påbörjats med syfte att följa upp ett större antal do-
natorer för att få fram ett bra statistiskt underlag som kan användas vid upplys-
ningar om bl.a. givarens risker och hälsotillstånd efter transplantationen. Minsk-
ningen bör snart plana ut, eftersom fördelarna av transplantation för patient och 
samhälle är stor jämfört med dialys.  
 
I januari 2016 utfördes den första simultana behandlingen med hjärt/lungmaskin 
och Glycosorb®-ABO på ett engelskt transplantationscentrum för att möjliggöra en 
blodgruppsinkompatibel akut hjärttransplantation. Samma metodik användes under 
kvartalet även i Indien med lyckat resultat.  
 
Efter periodens utgång publicerade ett indiskt transplantationscentrum resultat från 
tre akuta blodgruppsinkompatibla transplantationer. I samtliga fall räckte det med 
en fyra till sex timmar lång Glycosorb®-behandling före transplantation för att få ner 
höga nivåer av blodgruppsantikroppar till en säker nivå. Den effektivare behand-
lingen underlättar användningen av produkten vid akuta transplantationer från av-
lidna givare (lever, hjärta, njure, lunga). Resultaten är således mycket bety-
delsfulla. 
 
Vår distributör i Mexiko har under tredje kvartalet erhållit samtliga nödvändiga till-
stånd från de mexikanska myndigheterna för att sälja och distribuera Glycosorb®-
ABO på denna potentiellt stora marknad. 
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Koncernen - Tredje kvartalet 2016 
• Antalet försålda enheter av Glycosorb®-ABO minskade med 5,1 % jämfört med 

motsvarande period förra året. Försäljningen ökade framförallt i England, Hol-
land och Spanien, medan en svagare försäljning till Tyskland påverkade resul-
tatet för tredje kvartalet. 

• Den europeiska marknaden är fortfarande Bolagets huvudmarknad, som under 
perioden utgjorde cirka 82 % (81 %) av antalet försålda enheter.  

• Nettoomsättningen uppgick till 6,9 MSEK (7,2 MSEK).  
• Rörelsekostnaderna exkl. avskrivningar har minskat till följd av minskat antal 

anställda. 
• Rörelseresultatet uppgick till -0,8 MSEK (-1,2 MSEK).  
• Nya kunder i Australien och Indien tillkom under kvartalet 

Koncernen - 1 januari – 30 september 2016 
• Nettoomsättningen uppgick till 23,6 MSEK (21,9 MSEK) 
• Rörelseresultat före avskrivningar blev 2,1 MSEK (-2,7 MSEK). Rörelseresulta-

tet uppgick till 0,2 MSEK (-4,6 MSEK). Resultat efter finansiella poster blev  
0,2 MSEK (-4,6 MSEK) inkluderat planenlig avskrivning med -1,4 MSEK  
(-1,4 MSEK) på aktiverad utvecklingskostnad och patent. 

• Periodens resultat blev 0,2 MSEK (-4,6 MSEK) vilket ger ett resultat per aktie 
om 0,00 SEK (-0,08 SEK).  

• Rörelsekostnaderna inklusive avskrivningar, exklusive förändring av lager av 
färdiga varor, uppgick till -27,9 MSEK (-30,1 MSEK). 

• Periodens kassaflöde exklusive kursdifferens i likvida medel, blev -3,6 MSEK  
(-5,9 MSEK). Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till  
-3,2 MSEK (-3,9 MSEK), vilket utgör aktivering av kostnader för utveckling av 
UBP och övrig produktutveckling (se Utveckling av nya produkter nedan). Inve-
steringar i materiella anläggningtillgångar uppgick till -0,5 MSEK (-0,1 MSEK). 

• Antalet försålda enheter av Glycosorb®-ABO ökade med ca 10 % jämfört med 
motsvarande period förra året.  
 

Likviditet och finansiering 
• Koncernens likvida medel inklusive kortfristig placering var vid utgången av 

perioden 8,4 MSEK (12,0 MSEK vid årets början).  
• Det egna kapitalet uppgick till 60,6 MSEK (54,7 MSEK), vilket motsvarar 0,91 

SEK (0,90 SEK) per aktie. Koncernens soliditet var vid periodens utgång 87,1 
% (87,0 %). 
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Moderbolaget - 1 januari – 30 september 2016 
• Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 23,6 MSEK (21,9 MSEK). 
• Rörelseresultat före avskrivningar blev 0,6 MSEK (-3,4 MSEK). Resultat efter 

finansiella poster blev -0,7 MSEK (-4,6 MSEK) inkluderat planenlig avskrivning 
med -1,1 MSEK (-1,1 MSEK) på aktiverad utvecklingskostnad och patent. 

• Resultatet per aktie blev -0,01 SEK (-0,08 SEK). Soliditeten uppgick till 90,7 % 
(91,5 %). 

• Rörelsekostnaderna inklusive avskrivningar, exklusive förändring av lager av 
färdiga varor, uppgick till -27,9 MSEK (-28,3 MSEK).  

• Periodens kassaflöde exklusive kursdifferens i likvida medel, blev -3,5 MSEK  
(-5,8 MSEK). Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till -2,3 
MSEK (-2,1 MSEK). Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till  
-0,5 MSEK (-0,0 MSEK). Likviditeten inklusive kortfristig placering uppgick till 
8,4 MSEK (3,9 MSEK) vid periodens slut.  

• Skattemässigt underskott per 2015-12-31 uppgick till 119 MSEK som kan ut-
nyttjas mot framtida vinster. För mer information se not 14 i årsredovisningen 
2015. 

Personal 
Medelantalet anställda uppgick till 14 (16) i moderbolaget och i koncernen 25 (29). 
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
7 oktober 2016: Lyckade levertransplantationer i Indien och nya kunder i Spanien  
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Utveckling av nya produkter och marknader 
• Under slutet av 2015 beviljades Bolaget medel om 4,3 miljoner kronor av Vin-

nova för att under två år utveckla produkter för specifik behandling av Myasthe-
nia gravis patienter. Myasthenia gravis (MG) är en autoimmun sjukdom för vil-
ken det idag inte finns en specifik och effektiv behandling. Det finns därför ett 
stort behov av att ta fram den typ av produkt som Bolaget utvecklar. Totalt un-
der perioden januari till september 2016 har Bolaget investerat 2,8 miljoner kro-
nor i projektet samt avräknat 1,4 miljoner kronor av erhållet bidrag från Vinnova 
vilket innebär att 1,4 miljoner kronor har aktiverats. Produktprototyper har tagits 
fram och testas på blodprover från MG-patienter.  
Marknadspotentialen för denna produkt bedöms vara lika stor eller större än 
marknaden för våra befintliga produkter.  
 
Bolaget avser även att utveckla specifika medicintekniska produkter för ett antal 
andra autoimmuna sjukdomar. 
 

• Det helägda dotterbolaget, Glycorex UBP AB har utvecklat produkter att använ-
das inom universella blodprodukter. Dessa produkter skall valideras av externa 
aktörer och kliniker innan de kan registreras. Valideringsarbetet är påbörjat, 
men har påverkats av att en annars väl etablerad underleverantör har haft för-
seningar i leveranserna av några plastkomponenter. Marknadspotentialen för 
denna produkt beskrivs i Årsredovisningen 2015 sidan 19. 
 

• Bolagets distributör i Mexiko har under tredje kvartalet erhållit samtliga nödvän-
diga tillstånd från de mexikanska myndigheterna för att få sälja och distribuera 
Glycosorb®-ABO där. I september deltog Bolaget tillsammans med distributören 
på den årliga mexikanska transplantationskongressen. Vi samarbetar nu med 
två av de största transplantationscentra för att komma igång med verksamhet-
en. I Mexiko görs lika många njurtransplantationer från levande givare som i 
hela Västeuropa. 
 

• Bolaget har fortsatt arbetet med registrering av Glycosorb®-ABO i USA. I dags-
läget är emellertid antalet blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer relativt 
få i USA. Man använder sig i ökande omfattning av så kallade ’multiple donor 
chains’, där inkompatibla par matchas mot andra givare och mottagare (se Års-
redovisning 2015). Detta gör att det är svårt att rekrytera patienter till en studie 
av blodgruppsinkompatibla transplantationer i USA. Med anledning av detta har 
vi inte startat en studie i USA. Bolaget undersöker alternativa möjligheter för att 
underlätta registreringsprocessen. 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Bolaget är beroende av de resurser som allokeras till transplantationsverksamhet-
en och hur befintliga ersättningssystem ändras. Påverkan på dessa får betydelse 
för försäljningen.  
I Glycorex Transplantations årsredovisning 2015 (sid 31) redovisas de olika risker 
koncernen är utsatt för, bland annat av konkurrerande produkter. Ett svenskt bolag 
har nyligen aviserat att man avser påbörja studier med en produkt, ett enzym, som 
bryter ner samtliga immunoglobuliner (IgG) till mindre beståndsdelar i kroppen. 
Detta bolag menar att om deras produkt blir godkänd, skulle denna produkt kunna 
komma att konkurrera med Glycosorb®-ABO. Detta är svårt att utvärdera i dagslä-
get, men noteras bör att även immunoglobuliner av typen IgM är viktiga att redu-
cera i samband med blodgruppsinkompatibla transplantationer. Glycosorb®-ABO 
addresserar både IgG och IgM.  
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Några övriga generella förändringar i den allmänna riskbilden har inte identifierats.  

Transaktioner med närstående 
Inköp från det närstående bolaget Glycorex AB under 2016 avser kostnader för 
gemensam administration. Fördelning sker utan påslag. Vid periodens slut uppgår 
skulden till Glycorex AB till 0,0 MSEK (0,0 MSEK).  

Redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Interim Financial Repor-
ting, samt i enlighet med Årsredovisningslagen (ÅRL). 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Repor-
ting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. 
Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen (ÅRL) samt rekommendation från 
rådet för finansiell rapportering, RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 
De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med de redovisningsprin-
ciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen med un-
dantag för de nya eller omarbetade standarder och uttalande från IASB som anta-
gits av EU för tillämpning från och med den 1 januari 2016. Redovisningsprinciper-
na beskrivs i årsredovisningen för 2015 på sidorna 41-44. De nya eller omarbetade 
standarder och uttalande som trätt i kraft sedan 1 januari 2016 har inte haft någon 
väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter. 
 

Alternativa nyckeltal 
Nya ESMA (European Securities and Markets Authority) riktlinjer för alternativa 
nyckeltal gäller från 2016. Glycorex Transplantation AB redovisar finansiella definit-
ioner och avstämning av alternativa nyckeltal i denna delårsrapport. Glycorex 
Transplantation AB redovisar alternativa nyckeltal då dessa ger värdefull komplet-
terande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärde-
ring av bolagets prestation. 

Kort om Glycorex Transplantation AB 
Glycorex Transplantation AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver 
forskning, utveckling, produktion och försäljning framför allt inom området organ-
transplantation. Företagets huvudprodukt, Glycosorb®-ABO, möjliggör transplantat-
ioner över blodgruppsgränserna. Bolaget utvecklar även produkter inom universellt 
blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt 
Myasthenia gravis. 
 
Behandlingen med Glycosorb®-ABO är idag effektivare än för 10 år sedan. Produk-
ten har kontinuerligt förbättrats och har visat sig vara säker även vid längre be-
handlingstid per behandling. Idag krävs därmed normalt 3 behandlingar jämfört 
med 7-10 behandlingar för 10 år sedan och nu kan även patienter med höga nivåer 
av anti-A/B antikroppar behandlas. 
 
Produkten är en medicinteknisk produkt, en immunoadsorptionskolonn, som är 
baserad på principen biospecifik interaktion, i det här fallet bindning av blod-
gruppsspecifika antikroppar till blodgruppsantigen. Produkten används vid en ex-
trakorporal blodbehandling, det vill säga en blodbehandling som sker utanför krop-
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pen. Produkten binder selektivt och reducerar den del av patientens antikroppar 
som skulle leda till avstötning vid en transplantation. Behandlingen möjliggör trans-
plantationer oavsett blodgrupp hos givare-mottagare, vilket ökar möjligheterna för 
transplantationer från närstående levande givare, men även vid akuta transplantat-
ioner från avlidna givare.  
 
Glycosorb®-ABO användes första gången 2001 vid Huddinge sjukhus. Fram till och 
med september 2016 har fler än 150 transplantationscentra i 24 länder behandlat 
fler än 2 500 patienter med sammantaget utmärkta resultat. Utanför Europa kan 
speciellt Indien, Mexiko, Turkiet och Kanada bedömas utgöra marknader med be-
tydande potential. Kliniska resultat har presenterats i över 50 artiklar i transplantat-
ionstidskrifter och vid internationella/nationella transplantationskongresser.  
 
Under det senaste året har kliniska 10-års uppföljningsdata publicerats. Resultaten 
visar att blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer med Glycosorb®-ABO ger 
minst lika bra resultat som blodgruppskompatibla transplantationer och klart bättre 
resultat än blodgruppskompatibla transplantationer från avlidna givare. 
 
Se även artikel av H . Genberg, Dialäsen, 2015 och G. Tydén, G. Nordén, A.-R. 
Biglarnia och P. Björk, i Läkartidningen, september 2012. 
 
All produktion sker i egen regi och bedöms kunna öka utan större kostnadsökning-
ar. Försäljningen sker i egen regi och tillsammans med distributörer på utvalda 
marknader. 
 
Hittills har i huvudsak blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer från närstå-
ende levande givare genomförts med produkten, men produkten används även vid 
blodgruppsinkompatibla lever-, hjärt-, lung-, bukspottkörtel- och benmärgstrans-
plantationer.  
 
Produkten är godkänd för klinisk användning i Europa, Australien, Indien, Kanada, 
Mexiko, Turkiet, Singapore och Israel. Arbete pågår för registrering på fler mark-
nader. 
 
Glycorex Transplantation AB (publ) har sitt säte på Ideon i Lund och är noterat på 
NGM Equity sedan september 2001. 

Kommande informationstillfällen 
Bokslutskommuniké   2017-02-17 
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Styrelsens försäkran 
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en 
rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning 
och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 
 
 
Lund den 18 november 2016 
 
Glycorex Transplantation AB (publ) 
Org.nr. 556519-7372 
 
 
 
 
Leif Smeby    Kerstin Jakobsson 
Styrelseordförande   Styrelseledamot 
 
 
 
 
Thomas Niklasson   Kurt Nilsson 
Styrelseledamot Styrelseledamot  
 
 
 
 
Johan Nilsson 
Verkställande direktör  
 
 
 
 
Årsredovisning, kvartalsrapporter och annan information om Glycorex 
Transplantation AB kan hämtas från bolagets hemsida www.glycorex.se 
 
Informationen är sådan som Glycorex Transplantation AB ska offentliggöra 
enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel 
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 
den 18 november 2016. 
 
Denna information är sådan information som Glycorex Transplantation AB 
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och 
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom 
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 novem-
ber 2016 kl. 08:30 CET.  
 
Kontakt: 
Johan Nilsson, VD, vd@glycorex.ideon.se, 046-286 52 30 
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Revisors granskningsrapport  

Glycorex Transplantation AB (publ) Org.nr 556519-7372 
Till styrelsen för Glycorex Transplantation AB (publ) 
 
Inledning  
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i 
sammandrag (delårsrapporten) för Glycorex Transplantation AB (publ) per den 30 
september 2016 och den niomånadsperiod som slutade per detta datum. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och pre-
sentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt 
ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga 
granskning.  

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning  
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on 
Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell 
delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning 
består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för 
finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att 
vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en an-
nan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 
omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing, och god 
revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig 
granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir 
medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade 
om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig gransk-
ning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision 
har.  

Slutsats  
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt 
väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och 
årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med 
årsredovisningslagen.  
 
Malmö den 18 november 2016  
Ernst & Young AB  
 
 
Johan Thuresson  
Auktoriserad revisor 
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Finansiella rapporter 
1. Koncernens resultaträkningar i sammandrag 
2. Rapport över totalresultat för koncernen i sammandrag 
3. Koncernens balansräkningar i sammandrag 
4. Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag 
5. Koncernens förändringar av eget kapital i sammandrag 
6. Koncernens finansiella instrument värderade till verkligt värde 
7. Koncernens nyckeltal 
8. Moderbolagets resultaträkningar i sammandrag 
9. Rapport över totalresultat för moderbolaget i sammandrag 
10. Moderbolagets balansräkningar i sammandrag 
11. Moderbolagets kassaflödesanalyser i sammandrag 
12. Moderbolagets förändringar av eget kapital i sammandrag 
13. Moderbolagets nyckeltal 
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Koncernens resultaträkningar i sammandrag 
 jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec 
Belopp TSEK 2016 2015 2016 2015 2015 
Nettoomsättning 6 861 7 206 23 579 21 893 30 107 
Förändring av lager av färdiga varor -630 -70 380 -350 -640 
Aktiverat arbete för egen räkning 1 070 1 192 4 214 3 909 5 009 
Övriga rörelseintäkter 22 23 17 66 81 
Rörelseintäkter 7 323 8 351 28 190 25 518 34 557 
Rörelsekostnader -7 475 -8 916 -26 068 -28 152 -38 773 
Avskrivningar  -626 -623 -1 879 -1 868 -2 493 
Övriga rörelsekostnader - - - -62 -124 
Rörelseresultat -778 -1 188 243 -4 564 -6 833 
Finansnetto -11 -14 -23 -27 -60 
Resultat före skatt -789 -1 202 220 -4 591 -6 893 
Skatt - - - - -47 
Periodens resultat -789 -1 202 220 -4 591 -6 940 
      
Resultat hänförligt  
till moderbolagets aktieägare -789 -1 202 220 -4 591 -6 940 
Resultat per aktie i SEK, genomsnitt* -0,01 -0,02 0,00 -0,08 -0,11 
Genomsnittligt antal aktier* 66 509 456 60 808 646 66 509 456 60 808 646 61 626 021 
 
* Utgivna aktier i nyemission 2015 är beaktade. 
 
Det finns inga utspädningseffekter att ta hänsyn till. 
 
 

Rapport över totalresultat för koncernen i sammandrag 
 jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec 
Belopp TSEK 2016 2015 2016 2015 2015 
Periodens resultat -789 -1 202 220 -4 591 -6 940 
Poster som senare kan återföras i resultat-
räkningen:      
Förändring av verkligt värde. Finansiella 
tillgångar tillgängliga till försäljning 1 - -13 - -22 
Periodens totalresultat -788 -1 202 207 -4 591 -6 962 
      
Totalresultat hänförligt  
till moderbolagets aktieägare -788 -1 202 207 -4 591 -6 962 
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Koncernens balansräkningar i sammandrag 
Belopp TSEK 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31 
Tillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar 50 401 47 890 48 539 
Materiella anläggningstillgångar 2 810 2 985 2 864 
Summa anläggningstillgångar 53 211 50 875 51 403 
Varulager mm 2 770 2 687 2 134 
Kortfristiga fordringar 5 219 5 430 4 655 
Kortfristig placering 971 985 984 
Kassa och bank 7 397 2 935 11 022 
Summa omsättningstillgångar 16 357 12 037 18 795 
Summa tillgångar 69 568 62 912 70 198 
    
Eget kapital och skulder    
Eget kapital 60 580 54 727 60 373 
Avsättning uppskjuten skatt 333 289 333 
Kortfristiga skulder 8 655 7 896 9 492 
Summa eget kapital och skulder 69 568 62 912 70 198 
 
 

Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag 
 jan-sep jan-sep jan-dec 
Belopp TSEK 2016 2015 2015 
Resultat efter finansiella poster 220 -4 591 -6 893 
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 1 863 1 974 2 660 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -1 997 723 3 607 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 86 -1 894 -626 
    
Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 687 -3 959 -5 111 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - 8 017 
    
Periodens kassaflöde -3 601 -5 853 2 280 
Likvida medel, kortfristig placering vid periodens början 12 006 9 814 9 814 
Kursdifferens i likvida medel och kortfristig placering -37 -41 -88 
Likvida medel, kortfristig placering vid periodens slut 8 368 3 920 12 006 
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Koncernens rapport över  
förändringar av eget kapital i sammandrag 
 jan-sep jan-sep jan-dec 
Belopp TSEK 2016 2015 2015 
Belopp vid periodens början 60 373 59 318 59 318 
Pågående nyemission* - - 8 017 
Periodens totalresultat 207 -4 591 -6 962 
Belopp vid periodens slut 60 580 54 727 60 373 
    
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 60 580 54 727 60 373 
 
*Nyemissionskostnader om 0,5 MSEK har minskat inkommet kapital. 
 
Aktiekapitalet består per den 30 september 2016 av 66 509 456 aktier och aktiens kvotvärde är 0,05. 
 
 
 
 

Koncernens finansiella instrument värderade till verkligt värde 
Belopp TSEK  2016-09-30 2015-09-30 
Kortfristiga placeringar    
Räntefond  971 985 
    
Utgör placering i noterad räntefond och är värderad på nivå 2 enligt IFRS 7. 
 
 
  



Glycorex Transplantation AB (publ). Delårsrapport för kvartal 3, 2016.  
 

14 

Koncernens nyckeltal 
 jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec jan-dec 
 2016 2015 2016 2015 2015 2014 
Nettoomsättning 6 861 7 206 23 579 21 893 30 107 33 697 
Rörelseresultat före  
avskrivningar -152 -565 2 122 -2 696 -4 340 149 
Rörelseresultat efter  
avskrivningar -778 -1 188 243 -4 564 -6 833 -3 801 
Periodens resultat -789 -1 202 220 -4 591 -6 940 -3 358 
Rörelsemarginal, % neg neg 1,0 neg neg neg 
Avkastning på  
eget kapital, % -1,3 -2,1 0,4 -8,1 -11,6 -5,5 
Avkastning på  
totalt kapital, % -1,1 -1,8 0,4 -7,0 -9,9 -5,5 
Avkastning på  
sysselsatt kapital, % -1,3 -2,1 0,4 -8,0 -11,4 -6,2 
Soliditet, % 87,1 87,0 87,1 87,0 86,0 88,6 
Genomsnittligt  
antal aktier* 66 509 456 60 808 646 66 509 456 60 808 646 61 626 021 60 808 646 
Antal aktier vid  
periodens slut* 66 509 456 60 808 646 66 509 456 60 808 646 66 509 456 60 808 646 
Resultat per aktie,  
(genomsnittligt antal)* -0,01 -0,02 0,00 -0,08 -0,11 -0,06 
Resultat per aktie,  
vid periodens slut* -0,01 -0,02 0,00 -0,08 -0,10 -0,06 
Eget kapital per aktie  
vid periodens slut* 0,91 0,90 0,91 0,90 0,91 0,98 
Medelantalet an-
ställda 24 29 25 29 29 31 
 
* Utgivna aktier i nyemission 2015 är beaktade. 

 

Avstämning alternativa nyckeltal 

Rörelsemarginal 

Belopp TSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec jan-dec 
 2016 2015 2016 2015 2015 2014 
Rörelseresultat -778 -1 188 243 -4 564 -6 833 -3 801 
Nettoomsättning 6 861 7 206 23 579 21 893 30 107 33 697 
Rörelsemarginal, % neg neg 1,0 neg neg neg 
 

Soliditet 

Belopp TSEK   2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31 2014-12-31 
Eget kapital   60 580 54 727 60 373 59 318 
Balansomslutning   69 568 62 912 70 198 66 976 
Soliditet, %   87,1 87,0 86,0 88,6 
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Eget kapital 

Belopp TSEK  2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 
Eget kapital  60 580 54 727 60 373 59 318 62 690 

Avkastning på eget kapital 

Belopp TSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec jan-dec 
 2016 2015 2016 2015 2015 2014 
Genomsnittligt eget 
kapital 60 477 57 023 60 477 57 023 59 846 61 004 
Nettoresultat -789 -1 202 220 -4 591 -6 940 -3 358 
Avkastning på eget 
kapital, % -1,3 -2,1 0,4 -8,1 -11,6 -5,5 

Sysselsatt kapital 

Belopp TSEK  2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 
Balansomslutning  69 568 62 912 70 198 66 976 70 866 
Uppskjuten skatte-
skuld  -333 -289 -333 -289 -708 
Övriga icke räntebä-
rande skulder  -8 655 -7 896 -9 492 -7 369 -7 468 
Totalt  60 580 54 727 60 373 59 318 62 690 

Avkastning på sysselsatt kapital 

Belopp TSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec jan-dec 
 2016 2015 2016 2015 2015 2014 
Genomsnittligt syssel-
satt kapital 60 477 57 023 60 477 57 023 59 846 61 004 
           
Rörelseresultat -778 -1 188 243 -4 564 -6 833 -3 801 
Finansiella intäkter - - 15 21 21 37 
Summa -778 -1 188 258 -4 543 -6 812 -3 764 
Avkastning på sys-
selsatt kapital, % -1,3 -2,1 0,4 -8,0 -11,4 -6,2 
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Moderbolagets resultaträkningar i sammandrag 
 jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec 
Belopp TSEK 2016 2015 2016 2015 2015 
Nettoomsättning 6 860 7 206 23 579 21 893 30 107 
Förändring av lager av färdiga varor -630 -70 380 -350 -640 
Aktiverat arbete för egen räkning 965 576 3 252 2 053 2 476 
Övriga rörelseintäkter 23 23 17 66 81 
Rörelseintäkter 7 218 7 735 27 228 23 662 32 024 
Rörelsekostnader -7 951 -8 661 -26 660 -26 978 -37 290 
Avskrivningar -413 -411 -1 239 -1 235 -1 647 
Övriga rörelsekostnader - - - -62 -124 
Rörelseresultat -1 146 -1 337 -671 -4 613 -7 037 
Finansnetto -11 -14 -32 -25 -80 
Resultat före skatt -1 157 -1 351 -703 -4 638 -7 117 
Skatt - - - - - 
Periodens resultat -1 157 -1 351 -703 -4 638 -7 117 
      
Resultat per aktie i SEK, genomsnitt* -0,02 -0,02 -0,01 -0,08 -0,12 
Genomsnittligt antal aktier* 66 509 456 60 808 646 66 509 456 60 808 646 61 626 021 
 
* Utgivna aktier i nyemission 2015 är beaktade. 
 
Det finns inga utspädningseffekter att ta hänsyn till. 
 
 

Rapport över totalresultat för moderbolaget i sammandrag 
 jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec 
Belopp TSEK 2016 2015 2016 2015 2015 
Periodens resultat -1 157 -1 351 -703 -4 638 -7 117 
Periodens totalresultat -1 157 -1 351 -703 -4 638 -7 117 
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Moderbolagets balansräkningar i sammandrag 
Belopp TSEK 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31 
Tillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar 18 532 17 314 17 372 
Materiella anläggningstillgångar 1 119 855 808 
Finansiell anläggningstillgång                             20 884 20 884 20 884 
Summa anläggningstillgångar 40 535 39 053 39 064 
Varulager mm 2 452 2 393 1 862 
Kortfristiga fordringar 19 296 19 397 19 208 
Kortfristig placering 971 985 984 
Kassa och bank 7 379 2 918 10 910 
Summa omsättningstillgångar 30 098 25 693 32 964 
Summa tillgångar 70 633 64 746 72 028 
    
Eget kapital och skulder    
Bundet eget kapital 38 593 36 054 36 339 
Fritt eget kapital 25 462 23 166 28 419 
Kortfristiga skulder 6 578 5 526 7 270 
Summa eget kapital och skulder 70 633 64 746 72 028 
 
 

Moderbolagets kassaflödesanalyser i sammandrag 
 jan-sep jan-sep jan-dec 
Belopp TSEK 2016 2015 2015 
Resultat efter finansiella poster -703 -4 638 -7 117 
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 1 236 1 341 1 836 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -1 330 -474 1 954 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -797 -3 771 -3 327 
    
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 711 -2 076 -2 499 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - 8 017 
    
Periodens kassaflöde -3 508 -5 847 2 191 
Likvida medel, kortfristig placering vid periodens början 11 894 9 791 9 791 
Kursdifferens i likvida medel -36 -41 -88 
Likvida medel, kortfristig placering vid periodens slut 8 350 3 903 11 894 
 
 

Moderbolagets förändringar av eget kapital i sammandrag 
 jan-sep jan-sep jan-dec 
Belopp TSEK 2016 2015 2015 
Belopp vid periodens början 64 758 63 858 63 858 
Pågående nyemission* - - 8 017 
Periodens totalresultat -703 -4 638 -7 117 
Belopp vid periodens slut 64 055 59 220 64 758 
 
 
*Nyemissionskostnader om 0,5 MSEK har minskat inkommet kapital. 
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Moderbolagets nyckeltal 
 jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec jan-dec 
 2016 2015 2016 2015 2015 2014 
Nettoomsättning 6 860 7 206 23 579 21 893 30 107 33 697 
Rörelseresultat före 
avskrivningar -733 -926 568 -3 378 -5 390 -157 
Rörelseresultat efter 
avskrivningar -1 146 -1 337 -671 -4 613 -7 037 -1 822 
Periodens resultat -1 157 -1 351 -703 -4 638 -7 117 -1 795 
Rörelsemarginal, % neg neg neg neg neg neg 
Avkastning på eget 
kapital, % -1,8 -2,2 -1,1 -7,5 -11,1 -2,8 
Avkastning på totalt 
kapital, % -1,6 -2,0 -0,9 -6,9 -10,0 -2,6 
Avkastning på syssel-
satt kapital, % -1,8 -2,2 -1,0 -7,5 -10,9 -2,8 
Soliditet, % 90,7 91,5 90,7 91,5 89,9 92,6 
Genomsnittligt antal 
aktier* 66 509 456 60 808 646 66 509 456 60 808 646 61 626 021 60 808 646 
Antal aktier vid peri-
odens slut* 66 509 456 60 808 646 66 509 456 60 808 646 66 509 456 60 808 646 
Resultat per aktie, 
(genomsnittligt antal)* -0,02 -0,02 -0,01 -0,08 -0,12 -0,03 
Resultat per aktie vid 
periodens slut* -0,02 -0,02 -0,01 -0,08 -0,11 -0,03 
Eget kapital per aktie 
vid periodens slut* 0,96 0,97 0,96 0,97 0,97 1,05 
Medelantalet an-
ställda 14 16 14 16 16 16 
 
* Utgivna aktier i nyemission 2015 är beaktade. 
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B-aktiens kursutveckling 2016 SEK  
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Ekonomiska definitioner 

Rörelsemarginal. Rörelseresultat i procent av nettoomsättning. 

Avkastning på eget kapital. Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget 
kapital. 

Avkastning på totalt kapital. Rörelseresultat plus finansiella intäkter i pro-
cent av genomsnittlig balansomslutning. 

Avkastning på sysselsatt kapital. Rörelseresultat plus finansiella intäkter 
i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. 

Sysselsatt kapital. Balansomslutning minus icke räntebärande skulder. 

Soliditet. Eget kapital i procent av balansomslutning. 

Genomsnittligt antal aktier. Tidigare års antal omräknat med hänsyn till 
gjorda nyemissioner. 

Resultat per aktie. Nettoresultat i förhållande till antal aktier. 

Eget kapital per aktie. Eget kapital i förhållande till antal aktier. 

Medelantalet anställda. Antal anställda korrigerat för anställningstid och 
deltidsanställningar. 
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