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23 augusti 2013 
  

  
 
 

Delårsrapport januari  juni 2013       
 

 Nettoomsättning: 14,5 MSEK (18,7) varav andra kvartalet               
7,1  MSEK (9,3) 

 Rörelseresultat före avskrivningar: -2,8 MSEK (1,4) varav andra  
kvartalet -1,2 MSEK (0,5) 

 Rörelseresultat: -4,7 MSEK (-0,7) varav andra kvartalet 
-2,2 MSEK (-0,5) 

 Resultat efter skatt: -4,6 MSEK (-0,7) varav andra kvartalet 
-1,9 MSEK (-0,5)  

 Resultat per aktie: -0,08 SEK (-0,01) varav andra kvartalet 
-0,03 SEK (-0,01) 

 
 
 
 
Viktiga händelser  
 

 Vid periodens utgång uppgick antalet kunder till 113 jämfört med 107 under 
motsvarande period föregående år.   

 Den minskade omsättningen är huvudsakligen relaterad till bolagets största 
marknad, Tyskland, där några större kunder inte beställde under perioden.  

 Företaget har under perioden etablerat samarbete med distributörer i bland 
annat Malaysia, Turkiet, Cypern och Indien. 

 Bolaget har under perioden intensifierat arbetet med att uppnå ett 
godkännande för Glycosorb®-ABO i Mexiko och i USA.  

 Bolaget har träffat den amerikanska myndigheten FDA samt transplantations- 
centra och diskuterat det protokoll som inlämnats för en studie i USA med 
bolagets huvudprodukt, Glycosorb®-ABO.   
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VD har ordet    
 

Orderingången minskade under perioden och rörelseresultatet före avskrivningar 
uppgick till -2,8 MSEK (1,4) varav andra kvartalet -1,2 MSEK (0,5). Försäljningen till 
bolagets enskilt största marknad, Tyskland, minskade med anledning av att några 
större centra inte beställde under perioden. Dock skedde en återhämtning under juli 
månad. På vissa marknader i Europa ökade efterfrågan markant jämfört med samma 
period föregående år, exempelvis i Schweiz och i England (117 % respektive 30 %), 
medan efterfrågan var fortsatt låg i Sydeuropa. Bolaget har även sålt ett antal 
enheter av Glycosorb-ABO till bolag för tester inom området blodrelaterade 
produkter.  
 
Omställningen av patientbehandlingarna till färre Glycosorb-kolonner per behandlad 
patient har haft en negativ påverkan på den totala försäljningsvolymen. De resultat 
som presenterades i England i mars, som visade att en ännu högre effektivitet än 
tidigare nu kan uppnås i Glycosorb-behandlingarna, bedömer vi som viktiga i den 
fortsatta marknadsföringen. Det nya behandlingsprotokollet kan även komma att 
underlätta användningen vid transplantationer från avlidna givare.  
  
Mexiko, USA och Indien genomför tillsammans cirka sex gånger fler njur-
transplantationer från närstående levande givare än Europa, bolagets hittills 
dominanta marknad. Vi har intensifierat arbetet på att uppnå godkännande i Mexiko 
och i USA. Vi bedömer att en registrering i Mexiko kan komma under innevarande 
år/början av nästa år, medan det är svårare att ge prognos för USA. En klinisk 
användning av Glycosorb®-ABO i USA, även i form av en studie, är av strategisk 
betydelse med tanke på det internationella genomslag som USA har. Vi arbetar 
tillsammans med en distributör för att uppnå full kostnadstäckning i Turkiet för 
Glycosorb-behandlingarna. Bolaget har under perioden arbetat på att fortsatt 
etablera produkten i Indien, distributörer har etablerats och flera nya centra där 
planerar starta med Glycosorb-behandlingar.  
 
Andra kvartalet 2013 
Antalet försålda enheter av Glycosorb®-ABO minskade med 20,2 % jämfört med 
motsvarande period förra året. Den minskade omsättningen är huvudsakligen 
relaterad till de transplantationscentra i Tyskland som inte har beställt under perioden 
och minskat antal kolonner per transplanterad patient. 
 
Nettoomsättningen uppgick till 7,1 MSEK (9,3 MSEK).  
 
Rörelseresultatet uppgick till -2,2 MSEK (-0,5 MSEK).  
 
1 januari  30 juni 2013 
Under perioden har ett nytt centra tillkommit som kund.  
Antalet försålda enheter av Glycosorb®-ABO minskade med 20,0 % jämfört med 
motsvarande period förra året. Den minskade omsättningen är huvudsakligen 
relaterad till de transplantationscentra i Tyskland som inte har beställt under perioden 
och minskat antal kolonner per transplanterad patient. 
 
Nettoomsättningen uppgick till 14,5 MSEK (18,7 MSEK).  
 



 3 

Rörelseresultatet uppgick till -4,7 MSEK (-0,7 MSEK).  
 
Fram till och med juni 2013 har bolaget levererat till 113 transplantationscentra i 22 
länder. Utanför Europa och USA kan speciellt Indien och Kanada bedömas utgöra 
marknader med betydande potential. 
 
Produkten har visat sig ge en säker patientbehandling. Detta har lett till att större 
patientblodvolymer behandlas vid varje behandlingstillfälle än i tidigare behandlings-
protokoll. Varje enskild behandling blir därför effektivare och färre behandlingar och 
därmed kolonner behövs per patient.  
Glycosorb-ABO reducerar specifikt blodgruppsspecifika antikroppar. De resultat som 
presenterades vid en kongress i England i mars visade att man med två Glycosorb-
behandlingar, en behandling med två parallellkopplade kolonner och en behandling 
med en kolonn, kunde uppnå önskad behandlingseffekt.  
Detta uppnåddes på patienter som hade högre startnivåer av blodgruppsantikroppar 
än normalt. Därmed öppnas möjligheten att med en behandling med två 
parallellkopplade kolonner uppnå önskad effekt på patienter med normala eller lägre 
startnivåer av blodgruppsantikroppar och därmed ökar även möjligheterna för 
blodgruppsinkompatibla transplantationer från avlidna givare. 
 
Den mer effektiva och kostnadseffektiva behandlingen bedöms underlätta 
introduktion på nya marknader och på sikt vara gynnsam för bolagets framtida 
utveckling. 
  
Koncernen 
Rörelseresultat före avskrivningar blev -2,8 MSEK (1,4 MSEK). Resultat efter 
finansiella poster blev -4,8 MSEK (-0,9 MSEK) inkluderat planenlig avskrivning med 
 -1,6 MSEK (-1,8 MSEK) på aktiverad utvecklingskostnad och patent. 
 
Periodens resultat blev -4,6 MSEK (-0,7 MSEK) vilket ger ett resultat per aktie om 
 -0,08 SEK (-0,01 SEK). Soliditeten uppgick till 85,8 % (84,4 %). 
 
Rörelsekostnaderna, exklusive förändring av lager av färdiga varor, uppgick till  
-20,4 MSEK (-21,7 MSEK). Periodens kostnad för produktionsutveckling uppgick till  
-0,8 MSEK (-0,6 MSEK). 

 
Periodens kassaflöde (exkl kursdifferens i kortfristig placering) blev -3,7 MSEK (2,1 
MSEK). Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till -1,9 MSEK      
(-2,5 MSEK), vilket utgör aktivering av kostnader för utveckling av UBP och övrig 
produktutveckling (se Utveckling av nya produkter nedan).Investeringar i materiella 
anläggningtillgångar uppgick till 0,4 MSEK (-0,0 MSEK). 
  
Transaktioner med närstående 
Inköp från det närstående bolaget Glycorex AB under 2013 avser kostnader för 
gemensam administration samt inköp av inventarier. Fördelning sker utan påslag. Vid 
periodens slut uppgår skulden till Glycorex AB till 0,0 MSEK (0,1 MSEK). 
  
  
  
Likviditet och finansiering 
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Koncernens likvida medel inklusive kortfristig placering var vid utgången av perioden 
8,5 MSEK (12,3 MSEK vid årets början).  
 
Det egna kapitalet uppgick till 53,4 MSEK (59,2 MSEK), vilket motsvarar 0,96 SEK 
(1,06 SEK) per aktie. Koncernens soliditet var vid periodens utgång 85,8 % (84,4 %). 
 
Moderbolaget 
Rörelseresultat före avskrivningar blev -2,7 MSEK (0,6 MSEK). Resultat efter 
finansiella poster blev -3,7 MSEK (-0,5 MSEK) inkluderat planenlig avskrivning med 
 -0,7 MSEK (-0,7 MSEK) på aktiverad utvecklingskostnad och patent. 
 
Resultatet per aktie blev -0,07 SEK (-0,01 SEK). Soliditeten uppgick till 90,8 %  
(89,3 %). 
 
Rörelsekostnaderna, exklusive förändring av lager av färdiga varor, uppgick till          
-18,3 MSEK (-19,4 MSEK).  
 
Under åren 1997-2001 har 45,2 MSEK aktiverats för Glycosorb®-ABO. Aktiveringen 
motsvarar företagets nedlagda kostnader på produktutveckling, inkluderat 
tillverkningsprocesser och preklinisk testning samt skälig andel av indirekta 
kostnader. Periodens kostnad för fortsatt produktionsutveckling uppgick till -0,8 
MSEK (-0,6 MSEK). Fr.o.m. år 2002 har produktionsutveckling kostnadsförts 
eftersom bolaget inlett den kommersiella fasen.  
  
Periodens kassaflöde (exkl kursdifferens i likvida medel) blev -3,7 MSEK (2,2 
MSEK). Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till -1,0 MSEK 
(-0,7 MSEK). Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till -0,2 MSEK    
(-0,0 MSEK). Likviditeten inklusive kortfristig placering uppgick till 8,4 MSEK (16,0 
MSEK) vid periodens slut.  
 
Skattemässigt underskott per 2012-12-31 uppgick till 104 MSEK. För mer information 
se not 13 i årsredovisningen 2012. 
 
Personal 
Medelantalet anställda uppgick till 15 (15) i moderbolaget och i koncernen 27 (28). 
 
Moderbolaget har under perioden samlat sin administrativa personal och säljpersonal 
i en kontorslokal på det nybyggda Ideon Gateway i Lund från februari 2013, vilket 
bedöms underlätta samordningen av dessa funktioner. 
 
Övrigt 
Bolaget har under perioden inlämnat protokoll för en studie i USA, träffat och 
diskuterat protokollet med FDA samt även etablerat kontakter med centra som är 
intresserade av att delta. Studien skall godkännas lokalt på varje centra. En prognos 
för när studien kan påbörjas, eller för när produkten kan vara registrerad i USA, kan 
inte ges.  
  
Utveckling av nya produkter 
Koncernen har i sin verksamhet byggt upp en unik kompetens inom områdena 
biologiskt aktiva kolhydratsubstanser och extrakorporeal blodbehandling.  
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Efter förvärvet av Glycoprobe AB i januari 2008 har koncernen kontroll över 
produktionen av de aktiva komponenterna i Glycosorb®-ABO och har därmed 
kontroll över hela värdekedjan fram till slutanvändande kund.  
 
Kontinuerliga förbättringar av produktionsteknik och av existerande kolonner 
genomförs av Glycoprobe AB. Glycoprobe AB har under perioden även utvecklat 
produkter samt produktionsteknik för kommande produkter.  
 
Den kompetens som finns inom Glycoprobe AB kan användas för att ta fram nya 
produkter inom det extrakorporeala blodbehandlingsområdet, exempelvis för specifik 
behandling av vissa autoimmuna sjukdomar. 
 
UBP  Universell blodplasma. Ett flertal tester har visat att Glycorex Transplantations 
produkter även lämpar sig för framtagning av universellt blod/blodplasma, det vill 
säga blod/blodplasma som kan ges till patienter oavsett blodgrupp. Denna 
verksamhet bedrivs numera inom det helägda dotterbolaget, Glycorex UBP AB. 
Fungerande prototyp har tagits fram, vidareutvecklats och testats under perioden. 
Renrum kommer att färdigställas under 2013 och därefter behöver tester genomföras 
på renrumsproducerade produkter. Bolaget anser det vara för tidigt att ge en prognos 
för när en produkt är registrerad för försäljning. 
 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
I Glycorex Transplantations årsredovisning 2012 (sid 20) redovisas de olika risker 
koncernen är utsatt för. Som tidigare nämnts är bolaget beroende av de resurser 
som allokeras till transplantationsverksamheten, hur befintliga ersättningssystem 
ändras och en påverkan på dessa får betydelse för försäljningen. Några generella 
försämringar i den allmänna riskbilden har inte identifierats.  
  
Redovisningsprinciper      
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Interim Financial Reporting, 
samt i enlighet med Årsredovisningslagen (ÅRL). 
 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting 
Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt 
tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee 
(IFRIC).  
 
Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen (ÅRL) samt rekommendation från rådet 
för finansiell rapportering, RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 
 
De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med de redovisnings-
principer som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen med 
undantag för de nya eller omarbetade standarder och uttalande från IASB som 
antagits av EU för tillämpning från och med den 1 januari 2013. 
Redovisningsprinciperna beskrivs i årsredovisningen för 2012 på sidorna 26-30. De 
nya eller omarbetade standarder och uttalande som trätt i kraft sedan 1 januari 2013 
har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter utöver 
ändringen av IAS 1 avseende uppställningsformatet för övrigt totalresultat. 
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Redovisning av aktiverat arbete för egen räkning har ändrats till att redovisas brutto i 
resultaträkningen. Tidigare redovisades det netto i resultaträkningen inom 
rörelsekostnader. Jämförelsesiffror för 2012 har justerats. 
 
Nyckeltal för beräkning av avkastning har ändrats till att endast beräknas för 
periodens utfall Tidigare beräknades nyckeltalen utifrån beräknat helårsutfall, vilket 
baserats på aktuell periods utfall.  
  
Kort om Glycorex Transplantation AB 
Glycorex Transplantation AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver 
forskning, utveckling, produktion och försäljning framför allt inom området 
organtransplantation. Företagets huvudprodukt, Glycosorb®-AB0, möjliggör 
transplantationer över blodgruppsgränserna.  
 
Produkten är en medicinteknisk produkt, en immunoadsorptionskolonn, som är 
baserad på principen biospecifik interaktion, i det här fallet en bindning av 
blodgruppsantikropp till blodgruppsantigen. Produkten används vid en extrakorporal 
blodbehandling, det vill säga en blodbehandling som sker utanför kroppen. 
Produkten binder selektivt och reducerar den del av patientens antikroppar som 
skulle leda till avstötning vid en transplantation. Behandlingen möjliggör 
transplantationer oavsett blodgrupp hos givare-mottagare, vilket ökar möjligheterna 
för transplantationer från närstående levande givare, men även vid akuta 
transplantationer från avlidna givare.  
  
Glycosorb®-ABO användes första gången 2001 vid Huddinge sjukhus. Fram till och 
med juni 2013 har 113 transplantationscentra i 22 länder behandlat fler än 1000 
patienter med sammantaget utmärkta resultat. Kliniska resultat har presenterats i 
över 30 artiklar i transplantationstidskrifter och vid internationella/ nationella  
transplantationskongresser.  
Se även artikel av G. Tydén, G. Nordén, A.-R. Biglarnia och P. Björk, i 
Läkartidningen, september 2012. 
 
Behandlingen med produkten är idag effektivare än för 10 år sedan, produkten har 
kontinuerligt förbättrats och produkten har visat sig vara säker även vid längre 
behandlingstid per behandling. 
Detta ger en effektivare behandling per behandlingstillfälle och därmed behövs färre 
kolonner per patient än i de ursprungliga protokollen.  
  
All produktion och försäljning sker i egen regi och bedöms kunna öka utan större 
personal- och kostnadsökningar.  
 
Hittills har i huvudsak blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer från närstående 
levande givare genomförts med produkten, men produkten kan även användas för 
lever-, hjärt-, lung-, bukspottkörtel- och benmärgstransplantationer. Enbart i Europa 
genomförs exempelvis årligen cirka 26 000 benmärgstransplantationer, varav 
ungefär 10 % är blodgruppsinkompatibla. 
 
Produkten är godkänd för klinisk användning i Europa, Australien, Indien, Kanada, 
Turkiet, Singapore och Israel. Arbete pågår för registrering på fler marknader. 
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Glycorex Transplantation AB (publ) har sitt säte på Ideon i Lund och är noterat på 
NGM Equity sedan september 2001. 
 
 
Kommande informationstillfällen 
  
 
Delårsrapport januari-september    2013-11-22 
Bokslutskommuniké     2014-02-06 
 
 
 
 
 
 
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 23 augusti 2013 
 
Glycorex Transplantation AB (publ) 
Org.nr. 556519-7372 
 
 
 
 
Leif Smeby    Karl Axel Axelsson 
Styrelseordförande   Styrelseledamot 
 
 
 
 
Thomas Niklasson   Kurt Nilsson 
Styrelseledamot Styrelseledamot och verkställande 

direktör 
  
  
 
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. 
 
 
 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
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Kurt Nilsson, VD, 046-286 52 30 
 
 
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 23 augusti 2013. 
 
 
 
 
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 nyckeltal 
7. Moderbolagets resultaträkningar i sammandrag 
8. Rapport över totalresultat för moderbolaget i sammandrag 
9. Moderbolagets balansräkningar i sammandrag 
10. Moderbolagets kassaflödesanalyser i sammandrag 
11. Moderbolagets förändringar av eget kapital i sammandrag 
12. Moderbolagets nyckeltal 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
KONCERNEN         
               
Koncernens resultaträkningar i 
sammandrag apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec    
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Belopp TSEK 2013 2012 2013 2012 2012    
Nettoomsättning 7 143 9 333 14 529 18 712 35 305    
Förändring av lager av färdiga varor -186 -286 -746 -223 640    
Aktiverat arbete för egen räkning 1 010 1 221 1 908 2 476 4 270    
Övriga rörelseintäkter 73 42 0 0 0    
Rörelseintäkter 8 040 10 310 15 691 20 965 40 215    
Rörelsekostnader -9 235 -9 770 -18 412 -19 515 -37 524    
Avskrivningar -980 -1 062 -1 958 -2 125 -4 333    
Övriga rörelsekostnader 0 0 -52 -24 -101    
Rörelseresultat -2 175 -522 -4 731 -699 -1 743    
Finansnetto 169 -106 -63 -229 -732    
Resultat före skatt -2 006 -628 -4 794 -928 -2 475    
Skatt 81 127 152 264 664    
Periodens resultat -1 925 -501 -4 642 -664 -1 811    
         
Resultat hänförligt till moderbolagets 
aktieägare -1 925 -501 -4 642 -664 -1 811    
Resultat per aktie i SEK, genomsnitt -0,03 -0,01 -0,08 -0,01 -0,03    
Genomsnittligt antal aktier 55 844 678 55 844 678 55 844 678 55 844 678 55 844 678    
         
Det finns inga utspädningseffekter att ta hänsyn till.         
         
              
Rapport över totalresultat för 
koncernen i sammandrag apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec    
Belopp TSEK 2013 2012 2013 2012 2012    
Periodens resultat -1 925 -501 -4 642 -664 -1 811    
Poster som senare kan återföras i 
resultaträkningen:         
Förändring av verkligt värde. 
Finansiella tillgångar tillgängliga         
till försäljning -25 -10 -20 -3 8    
Periodens totalresultat -1 950 -511 -4 662 -667 -1 803    
         
Totalresultat hänförligt till 
moderbolagets aktieägare -1 950 -511 -4 662 -667 -1 803    
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Koncernens balansräkningar i sammandrag         
Belopp TSEK 2013-06-30 2012-06-30 2012-12-31      
Tillgångar         
Immateriella anläggningstillgångar 42 523 42 370 42 251      
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Materiella anläggningstillgångar 3 716 3 563 3 629      
Summa anläggningstillgångar 46 239 45 933 45 880      
Varulager mm 3 448 2 871 3 540      
Kortfristiga fordringar 4 073 5 320 5 351      
Kortfristig placering 1 013 1 022 1 034      
Kassa och bank 7 464 15 035 11 280      
Summa omsättningstillgångar 15 998 24 248 21 205      
Summa tillgångar 62 237 70 181 67 085      
         
Eget kapital och skulder         
Eget kapital 53 419 59 217 58 081      
Avsättning uppskjuten skatt 1 094 1 674 1 246      
Kortfristiga skulder 7 724 9 290 7 758      
Summa eget kapital och skulder 62 237 70 181 67 085      
         
             
Koncernens rapport över kassaflöden i 
sammandrag jan-jun jan-jun jan-dec      
Belopp TSEK 2013 2012 2012      
Resultat efter finansiella poster -4 794 -929 -2 475      
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 2 011 2 335 5 371      
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 1 367 3 160 585      
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 416 4 566 3 481      
         
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 316 -2 462 -4 617      
         
Periodens kassaflöde -3 732 2 104 -1 136      
Likvida medel, kortfristig placering vid periodens 
början 12 314 14 211 14 211      
Kursdifferens i kortfristig placering -104 -258 -761      
Likvida medel, kortfristig placering vid periodens slut 8 478 16 057 12 314      
         
             
Koncernens rapport över förändringar av eget kapital         
i sammandrag jan-jun jan-jun jan-dec      
Belopp TSEK 2013 2012 2012      
Belopp vid periodens början 58 081 59 884 59 884       
Periodens totalresultat -4 662 -667 -1 803      
Belopp vid periodens slut 53 419 59 217 58 081      
         
Eget kapital hänförligt till moderbolagets 
aktieägare 53 419 59 217 58 081      
         
Aktiekapitalet består per den 30 juni 2013 av  55 844 678 aktier och aktiens kvotvärde är 0,05.      
         
         
         
         
         
                  

Koncernens nyckeltal  apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec 
  2013 2012 2013 2012 2012 2011 2010 2009 
Nettoomsättning 7 143 9 333 14 529 18 712 35 305 37 908 40 966 41 820 
Rörelseresultat före 
avskrivningar -1 195 540 -2 773 1 426 2 590 3 884 6 940 11 340 
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Rörelseresultat efter 
avskrivningar -2 175 -522 -4 731 -699 -1 743 -21 619 2 663 7 116 
Periodens resultat -1 925 -501 -4 642 -664 -1 811 -21 417 2 825 7 704 
Rörelsemarginal, % neg neg neg neg neg neg 6,5 17,0 
Avkastning på eget kapital, % -3,5 -0,8 -8,3 -1,1 -3,1 -30,3 3,5 10,3 
Avkastning på totalt kapital, % -3,1 -0,7 -7,3 -1,0 -2,5 -26,8 3,0 8,5 
Avkastning på sysselsatt 
kapital, % -3,6 -0,8 -8,4 -1,1 -2,9 -30,4 3,4 9,7 
Soliditet, % 85,8 84,4 85,8 84,4 86,6 86,9 89,3 89,1 
Genomsnittligt antal aktier 55 844 678 55 844 678 55 844 678 55 844 678 55 844 678 55 844 678 55 844 678 55 844 678 
Antal aktier vid periodens 
slut 55 844 678 55 844 678 55 844 678 55 844 678 55 844 678 55 844 678 55 844 678 55 844 678 
Resultat per aktie, 
(genomsnittligt antal) -0,03 -0,01 -0,08 -0,01 -0,03 -0,38 0,05 0,14 
Resultat per aktie, vid 
periodens slut -0,03 -0,01 -0,08 -0,01 -0,03 -0,38 0,05 0,14 
Eget kapital per aktie vid 
periodens slut 0,96 1,06 0,96 1,06 1,04 1,07 1,46 1,41 
Medelantalet anställda 27 28 27 28 28 28 24 22 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
MODERBOLAGET         
               
Moderbolagets resultaträkningar i 
sammandrag apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec    
Belopp TSEK 2013 2012 2013 2012 2012    
Nettoomsättning 7 143 9 333 14 529 18 712 35 305    
Förändring av lager av färdiga varor -186 -286 -746 -223 640    
Aktiverat arbete för egen räkning 524 362 951 702 1 380    
Övriga rörelseintäkter 73 42 0 0 0    
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Rörelseintäkter 7 554 9 451 14 734 19 191 37 325    
Rörelsekostnader -8 836 -9 209 -17 428 -18 567 -35 665    
Avskrivningar -424 -412 -847 -827 -1 649    
Övriga rörelsekostnader 0 0 -52 -24 -101    
Rörelseresultat -1 706 -170 -3 593 -227 -90    
Finansnetto 173 -106 -59 -226 -730    
Resultat före skatt -1 533 -276 -3 652 -453 -820    
Skatt 0 0 0 0 0    
Periodens resultat -1 533 -276 -3 652 -453 -820    
         
         
Resultat per aktie i SEK, genomsnitt -0,03 0,00 -0,07 -0,01 -0,01    
Genomsnittligt antal aktier 55 844 678 55 844 678 55 844 678 55 844 678 55 844 678    
         
Det finns inga utspädningseffekter att ta hänsyn till.         
              
Rapport över totalresultat för 
moderbolaget i sammandrag apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec    
Belopp TSEK 2013 2012 2013 2012 2012    
Periodens resultat -1 533 -276 -3 652 -453 -820    
Periodens totalresultat -1 533 -276 -3 652 -453 -820    
         
             
Moderbolagets balansräkningar i sammandrag         
Belopp TSEK 2013-06-30 2012-06-30 2012-12-31      
Tillgångar         
Immateriella anläggningstillgångar 14 402 14 232 14 180      
Materiella anläggningstillgångar 1 293 963 1 213      
Finansiell anläggningstillgång                             20 884 20 884 20 884      
Summa anläggningstillgångar 36 579 36 079 36 277      
Varulager mm 3 078 2 597 3 244      
Kortfristiga fordringar 12 958 11 902 12 924      
Kortfristig placering 1 006 1 006 1 006      
Kassa och bank 7 411 14 965 11 240      
Summa omsättningstillgångar 24 453 30 470 28 414      
Summa tillgångar 61 032 66 549 64 691      
         
Eget kapital och skulder         
Bundet eget kapital 35 806 35 806 35 806      
Fritt eget kapital 19 597 23 616 23 249      
Kortfristiga skulder 5 629 7 127 5 636      
Summa eget kapital och skulder 61 032 66 549 64 691      
         
         
         
             
Moderbolagets kassaflödesanalyser i 
sammandrag jan-jun jan-jun jan-dec      
Belopp TSEK 2013 2012 2012      
Resultat efter finansiella poster -3 652 -453 -820      
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 900 1 037 2 687      
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 155 2 342 -1 132      
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 597 2 926 735      
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Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 149 -702 -1 722      
         
Periodens kassaflöde -3 746 2 224 -987      
Likvida medel, kortfristig placering vid periodens 
början 12 246 14 002 14 002      
Kursdifferens i likvida medel -83 -255 -769      
Likvida medel, kortfristig placering vid periodens slut 8 417 15 971 12 246      
         
             
Moderbolagets förändringar av eget kapital         
i sammandrag jan-jun jan-jun jan-dec      
Belopp TSEK 2013 2012 2012      
Belopp vid periodens början 59 055 59 875 59 875      
Periodens totalresultat -3 652 -453 -820      
Belopp vid periodens slut 55 403 59 422 59 055      
         
                  

Moderbolagets nyckeltal  apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec 
  2013 2012 2013 2012 2012 2011 2010 2009 
Nettoomsättning 7 143 9 333 14 529 18 712 35 305 37 908 40 966 41 820 
Rörelseresultat före avskrivningar -1 282 242 -2 746 600 1 559 1 735 4 906 9 806 
Rörelseresultat efter 
avskrivningar -1 706 -170 -3 593 -227 -90 53 3 209 7 857 
Periodens resultat -1 533 -276 -3 652 -453 -820 -24 589 3 239 8 286 
Rörelsemarginal, % neg neg neg neg neg 0,1 7,8 18,8 
Avkastning på eget kapital, % -2,7 -0,5 -6,4 -0,8 -1,4 -34,1 3,9 10,8 
Avkastning på totalt kapital, % -2,4 -0,2 -5,7 -0,3 -0,1 0,3 3,7 9,7 
Avkastning på sysselsatt 
kapital, % -2,7 -0,2 -6,2 -0,3 -0,1 0,3 3,9 10,4 
Soliditet, % 90,8 89,3 90,8 89,3 91,3 92,4 93,6 93,6 
Genomsnittligt antal aktier 55 844 678 55 844 678 55 844 678 55 844 678 55 844 678 55 844 678 55 844 678 55 844 678 
Antal aktier vid periodens 
slut 55 844 678 55 844 678 55 844 678 55 844 678 55 844 678 55 844 678 55 844 678 55 844 678 
Resultat per aktie, 
genomsnittligt antal -0,03 0,00 -0,07 -0,01 -0,01 -0,44 0,06 0,15 
Resultat per aktie vid 
periodens slut -0,03 0,00 -0,07 -0,01 -0,01 -0,44 0,06 0,15 
Eget kapital per aktie vid 
periodens slut 0,99 1,06 0,99 1,06 1,06 1,07 1,51 1,45 
Medelantalet anställda 15 15 15 15 15 17 15 14 
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