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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

 VERKSAMHETEN 

 Styrelsen och verkställande direktören för Peptonic Medical AB (publ) får härmed avge årsredovisning för 
 räkenskapsåret 2018-01-01—2018-12-31. Bolaget har sitt säte i Uppsala län, Uppsala kommun. 
 Årsredovisningen är upprättad i SEK. 

 VERKSAMHETEN 
 Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av 
 läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva 
 behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd. Peptonic Medical lanserade VagiVital® i juli 2018. 
 Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet. 
 I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® - en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal 
 atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i 
 denna indikation. 

 VagiVital® är en patentsökt hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi 
 (torra slemhinnor i slidan). VagiVital® har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda 
 studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i 
 vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta 
 vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar.  Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som bl.a. 
 påvisats för receptbelagda östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har 
 inte gett några allvarliga biverkningar. 

 RESULTAT OCH STÄLLNING 
 Bolaget har gjort en förlust på 14 941 297 kr (-12 972 605 kr). I kassan fanns vid årsskiftet 11 365 070 kr 
 (7 053 802 kr). I denna typ av bolag, som arbetar med biomedicin, är det vanligt förekommande att man under ett antal 
 år har negativt resultat. Bolaget är kapitaliserat för att täcka den uppkomna förlusten. 

 HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE 
 •    Den 22 mars 2018 meddelades att Bolaget är nära att erhålla CE-märkning. Detta efter att man erhållit rapporten 
    från granskningen av den sk. ’Technical File’ för bolagets produkt VagiVital®. Granskningen har gjorts av Lloyd’s 
    Register Quality Assurance, Ltd. (LRQA) i England, som agerar som sk. Notified Body. Bolaget lämnade in sin Technical 
    File i januari. 
 •    Vid bolagsstämman den 28 mars 2018 omvaldes styrelsen i sin helhet. 
 •    Den 10 april 2018 meddelades att Styrelsen i Peptonic Medical, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 
    28 mars 2018, har beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i Bolaget om högst 43 014 300 
    aktier till en kurs på 0,29 SEK per aktie. 
 •    Den 24 april 2018 meddelades att man idag tecknat ett avtal om kommersiell tillverkning av Peptonics hormonfria  
    egenvårdsprodukt VagiVital® med Orion Corporation (’Orion’), som har sitt huvudkontor i Esbo, Finland. Avtalet är 
    icke-exklusivt och ett resultat av en framgångsrik överföring av tillverkningsprocessen inom ramen av det 
     teknologiöverföringsavtal som bolagen tecknade i december 2017. 
 •    Den 8 maj 2018 meddelades att nyemissionen varit framgångsrik och kraftigt övertecknad. Emissionen har slutförts 

och tillför Bolaget cirka 12,5 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. 
 •    Den 31 maj 2018 meddelades att bolagets första produkt - VagiVital® - har fått godkännande för CE-märkning. 

 Godkännandet har utfärdats av Lloyd’s Register Quality Assurance, Ltd. (LRQA) i England. Genom CE-märkningen har 
 Bolaget rätt att marknadsföra VagiVital® inom hela EU och EES området. 
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•    Den 29 juni 2018 meddelades att Bolaget ingått ett avtal om marknadsföring, försäljning och distribution av 
Peptonics hormonfria egenvårdsprodukt VagiVital® med Orion Corporation (’Orion’) i Finland. Orion kommer att 
lansera produkten i år under ett eget varumärke. 

•    Den 9 juli informerade Bolaget om att VagiVital® nu finns att köpa i nätbutiken på länken www.vagivital.se . 
VagiVital® är Peptonics hormonfria egenvårdsprodukt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra 
slemhinnor i slidan). 

•    Den 3 oktober informerade Bolaget om att man erhållit första beställningen från Orion Pharma av den finländska 
versionen av VagiVital® inför lanseringen.  Värdet av beställningen uppgår till över en miljon kronor och leveransen 
skall ske under innevarande år. 

•    Den 6 november hölls en extra bolagsstämma, där styrelsens förslag godkändes enhälligt. Beslutet innebär att 
styrelsen fått ett bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie årsstämma, med eller utan avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. 

•    Den 6 november meddelades att Bolaget ingått ett låneavtal med Recall Capital (www.recallcapital.se) som möjliggör 
stärkt rörelsekapital till Bolaget. Lånet kan återbetalas med kontanter, genom en riktad nyemission till Recall Capital 
med betalning genom kvittning eller genom en kombination av dessa. Låneavtalet med Recall Capital möjliggör stärkt 
rörelsekapital till Bolaget. Finansierings-strukturen innebär att aktieägare i Peptonic lånar ut aktier till Recall Capital. 
Recall Capital omsätter dessa till likvida medel på marknaden där Bolagets aktier är upptagna till handel. De likvida 
medel som Recall Capital erhåller lånas ut till Peptonic löpande. Lånet kan sedan återbetalas av Peptonic antingen med 
kontanter eller, om styrelsen finner det mer gynnsamt för Bolaget, genom en riktad nyemission till Recall Capital eller 
genom en kombination av de båda. Bolaget planerar att kunna ta in upptill 10 MSEK via detta upplägg framtill juni 
månad 2019. 

•    Under januari till april 2019 har styrelsen i Bolaget med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman 6:e 
november 2018 genomfört tre kvittningsemissioner till Recall Capital Nordic AB, totalt har 6.942.510 nya aktier 
emitterats med en kvittning av skuld om 4,2 MSEK. 

RISKER FÖRKNIPPADE MED AFFÄRSVERKSAMHETEN 

Marknadsrisk 
Resultatet av den senast genomförda studien innebär att Peptonic Medical till stor del omformulerar sin strategiska 
plan. Bolagets fokus ligger framgent på att adressera marknaden för receptfria egenvårdsprodukter, och på så vis nå 
hela marknaden för vaginal atrofi. Det är viktigt att en investerare är medveten om att marknaden för 
egenvårdsprodukter i denna kategori är utsatt för betydande konkurrens. Konkurrensen innebär ofta lägre marginaler, 
vilket i sin tur kan få negativ inverkan på Peptonic Medicals försäljning och resultat. 

Tillstånd och godkännanden 
För att möjliggöra lansering och saluföring av VagiVital®, fordras att gelen CE-märks. En sådan märkning utgör en 
garanti för att produkten uppfyller de grundläggande krav på säkerhet, hälsa, funktion och miljö som följer av 
EU-lagstiftning. Bolaget erhöll CE-märkningen i maj 2018 och det gäller under 3 år och kan därefter förnyas. 

Produktkvalitet 
Verklig eller uppfattad bristande kvalitet i Peptonic Medicals preparat skulle kunna leda till att skadeståndsanspråk 
avseende produktansvar riktas mot Bolaget. För att möta risken har Bolaget tagit en produktansvarsförsäkring, den har 
en självrisk och en högsta ersättningsnivå. Bedömningen är dock att den för närvarande är fullt tillräcklig. 

Försäkring och utveckling 
Peptonic Medical adresserar marknaden för vaginal atrofi där östrogenanvändning på grund av biverkningsrisker är 
kontraindicerad. Efter den senast genomförda studien har Bolagets styrelse beslutat att för närvarande inte gå vidare 
med utvecklingen av det oxytocinbaserade preparatet, utan istället valt att inrikta verksamheten på att ta fram ett 
recept- och östrogenfritt alternativ för symtomlindring vid vaginal atrofi. 
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Partners 
Peptonic Medical arbetar kontinuerligt med att söka distributörer och kommersiella samarbetspartners – både för 
hemmamarknaden (Sverige/Norden) och övriga marknader. I Finland finns ett första distributionsavtal med Orion som 
har exklusiva marknadsrättigheter. Det generella målet är att på så ett bra och kostnadseffektivt sätt som möjligt lansera 
och marknadsföra VagiVital®. 

Konkurrenter 
Marknaden för recept- och östrogenfria egenvårdsprodukter inom denna kategori är utsatt för betydande konkurrens. 
Ett flertal aktörer är redan etablerade och aktiva inom det segment som Peptonic Medical valt att inrikta sig mot. 

Produktion 
Tillverkningen av VagiVital® är utlagd hos underleverantören Orion Corp i Finland, ett företag med lång och gedigen 
kunskap om att tillverka både läkemedel och medicintekniska produkter. 

Medarbetare 
Peptonic Medical är ett kunskapsföretag som är beroende av att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, 
inklusive konsulter. Nyckelpersoner är viktiga för Bolagets verksamhet. Det finns en risk att svårigheter i rekryteringen 
uppstår eller att nyckelpersoner lämnar Bolaget med negativa konsekvenser för Peptonic Medicals verksamhet, 
utveckling, försäljning och vinst. 

Immateriella rättigheter 
Bolaget innehar flertalet immateriella rättigheter som skyddas av patent och andra upphovsrättsliga skydd. Peptonic 
Medical äger tre väsentliga patentfamiljer och en ansökan relevanta för vaginal atrofi marknaden, där patentansökan för 
gelstabilitet ger skydd också för den tänkta CE-märkta produkten. Det kan inte uteslutas att konkurrenter kopierar 
Bolagets teknologi. Att driva rättsprocesser för att försvara de immateriella rättigheterna riskerar att både bli kostsamt 
och att ta ledningens fokus från Bolagets operativa verksamhet. 

FINANSIELLA RISKER 

Valuta-, ränte- och likviditetsrisk 
Peptonic Medical har under året endast haft försäljning i svenska kronor, men förväntas få ersättning och royalties på 
försäljning i olika valutor, exempelvis euro och amerikanska dollar. Intäkterna kommer sannolikt inte att matchas av 
samma valutor på kostnadssidan som sannolikt kommer domineras av svenska kronor och euro. Detta medför en 
framtida valutakursrisk. Vidare tar Bolaget en kreditrisk vid leverans av produkter och tjänster till sina kunder. 

Ytterligare finansieringsbehov 
Den strategiska inriktningen kan komma att kräva ytterligare kapital. Det finns ingen garanti för att nytt kapital kan 
anskaffas om behov skulle uppstå, att det kan anskaffas på fördelaktiga villkor, eller att sådant kapital skulle vara 
tillräckligt för att finansiera framtill positivt kassaflöde i verksamheten. 

FORSKNING OCH UTVECKLING 
Bolaget äger tre väsentliga patentfamiljer. Kostnaderna för upprätthållande av patenten har aktiverats. Det pågår 
kontinuerligt en översyn av hur patentskyddet kan förbättras och förlängas. I de fall där bedömningen är att patentet 
hinner löpa ut innan en kommersiell produkt beräknas vara klar skall det avslutas. Huvudpatenten är kring behandling 
av vaginal atrofi med oxytocin. Det ursprungliga patentet löper till 2021. Ett formuleringspatent lämnades in 2011 och 
godkändes i första land 2013, detta patent har en löptid till 2032. Under 2017 söktes ett gelpatent, vilket ännu ej har 
beviljats, normalt tar det flera år innan ansökningarna beviljas. Nedskrivning har skett med aktiverade kostnader för 
nedlagda patent. 
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ÄGARFÖRHÅLLANDEN OCH PÅGÅENDE NYEMISSION 
Antalet aktieägare i Peptonic Medical AB (publ) uppgick den 31 december 2018 till 2 416 stycken. De 10 största 
aktieägarna var följande; 
 

Namn Antal 
aktier 

Andel 

Avanza Pension 8 490 379 9,87% 

Thord Wilkne 4 600 000 5,35% 

Nordnet Pension 3 031 171 3,52% 

Kerstin Uvnäs Moberg 1 867 320 2,17% 

Arne Ryberg 1 865 340 2,17% 

Recall Capital Nordic AB 1 572 086 1,83% 

Maria Klingspor 1 264 499 1,47% 

Movestic Pension 1 228 051 1,43% 

Humard AB 1 190 967 1,38% 

Ramin Hossein Khatiri 1 000 000 1,16% 

Övriga 59 918 787 69,65% 

Summa 86 028 600 100,00% 

STÄNDIGA INSYNSPERSONER I BOLAGET 
 
Namn Från Till 

Johan Inborr, CEO 2014-07-02 
 

Kerstin Uvnäs Moberg, tidigare styrelseledamot 2014-07-02 2017-05-18 

Dan Markusson, CFO 2014-07-02  

Hans von Celsing, styrelseordförande 2016-05-19  

Arne Ferstad, styrelseledamot 2016-07-22  

Marianne Östlund, styrelseledamot 2017-05-18  

Leni Ekendahl, styrelseledamot 2017-05-18  

Erik Sundquist, Marknadschef 2017-10-01  

Ovanstående personer är ständiga insider enligt regelverket. Vidare anses sammanboende och barn under 18 år som är 
skrivna i dennes hem vara insider. Detsamma gäller för bolag där ovanstående personer är huvudaktieägare. 

STYRELSENS ARBETE 
Styrelsen hade under året 5 ordinarie möten och 5 telefon-/per capsulam möten, motsvarande för föregående år var 9 
ordinarie och 1 per capsulam möte. 

FÖRSLAG TILL DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST 
Styrelsen föreslår att årets resultat -14 941 297 kr, balanserat resultat -85 192 884 kr, jämte överkursfonden 132 244 183 
kr, tillsammans 32 110 002 kr balanseras i ny räkning. 

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med 
tillhörande tilläggsupplysningar. 
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FLERÅRSÖVERSIKT 

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges. 

 1801-1812 1701-1712 1601-1612 1501-1512 
Balansomslutning 69 160 65 383 67 934 74 349 
Eget kapital 55 250 59 694 61 642 67 514 
Soliditet % 80 91 91 91 

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 

 Aktiekapital Överkurs- Balanserat Årets 
 fond resultat resultat 

Belopp vid årets ingång *) 4 301 430 126 047 586 -71 714 935 -12 972 605 
Resultatdisposition enligt bolagsstämman: 
Balanseras i ny räkning -12 972 605 12 972 605 
Nyemission 2018-05-23* 4 301 430 8 172 717 
Emissionsutgifter -1 976 120 
Överföring till fond -505 345 
Årets resultat -14 941 297 
Belopp vid årets utgång 8 602 860 132 244 183 -85 192 885 -14 941 297 

Totalt
 

59 694 070 

0  
12 474 147 
-1 976 120 

0  
-14 941 297 
55 250 800 

*) Antal nyemitterade aktier 43 0143 00. 

 

 

 

 

Fond  utvec- 
klingsutgift. 

14 032 594 

505 345 

14 537 939 
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RESULTATRÄKNING

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.

Nettoomsättning

Aktiverat arbete för egen räkning

Övriga rörelseintäkter

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Rörelsekostnader

Handelsvaror

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella

anläggningstillgångar

Övriga rörelsekostnader

Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga

placeringar

Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Årets resultat

2, 3

4, 5, 6

7, 8

8, 9

382 790

–

86 269

469 059

-150 480

-9 543 932

-4 471 580

-75 668

-608 742

-14 850 402

-14 381 343

17 471

–

-577 425

-559 954

-14 941 297

-14 941 297

-14 941 297

–

75 668

94 089

169 757

–

-6 028 603

-4 854 404

-85 988

-2 162 061

-13 131 056

-12 961 299

33 204

0

-44 510

-11 306

-12 972 605

-12 972 605

-12 972 605

2018-01-01 2017-01-01
2018-12-31 2017-12-31

1
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande

rättigheter

Summa immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

Summa materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter

Summa varulager m.m

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

9

8

7

48 921 839

7 474 485

56 396 324

0

0

56 396 324

608 962

608 962

82 247

504 321

203 674

790 242

11 365 070

11 365 070

12 764 274

69 160 598

50 107 559

7 496 262

57 603 821

0

0

57 603 821

–

–

–

467 013

258 702

725 715

7 053 802

7 053 802

7 779 517

65 383 338

2018-12-31 2017-12-31

1
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

Fond för utvecklingsutgifter

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Överkursfond

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

Leverantörsskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10

11

12

13

8 602 860

14 537 939

23 140 799

132 244 183

-85 192 884

-14 941 297

32 110 002

55 250 801

10 500 000

1 606 561

318 711

1 484 525

13 909 797

69 160 598

4 301 430

14 032 594

18 334 024

126 047 586

-71 714 935

-12 972 605

41 360 046

59 694 070

63 408

683 047

378 898

4 563 915

5 689 268

65 383 338

2018-12-31 2017-12-31
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KASSAFLÖDESANALYS

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.

- Avskrivningar immateriella anl. tillgångar

- Utrangering immateriella tillgångar

- Avskrivningar materiella anl. tillgångar

Erhållen ränta

Kursförluster

Erlagd ränta

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar

av rörelsekapital

Förändringar i rörelsekapital

- Ökning(–)/Minskning(+) av varulager

- Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar

- Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Nyemission

Emissionskostnader

Upptagna lån

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

14

-14 381 343

75 668

570 105

–

17 471

-76 955

-500 470

-14 295 524

-608 962

-64 363

-1 136 899

-16 105 748

-581 013

-581 013

12 474 148

-1 976 119

10 500 000

20 998 029

4 311 268

7 053 802

11 365 070

-12 961 299

75 668

2 086 393

10 320

33 204

-43 080

-1 429

-10 800 223

–

188 675

-757 048

-11 368 596

-4 770 669

-4 770 669

13 446 790

-2 423 056

–

11 023 734

-5 115 531

12 169 333

7 053 802

2018-01-01 2017-01-01
2018-12-31 2017-12-31

1
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ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR1Not

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens allmänna råd

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m.m.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Redovisningspriciperna är oförändrade.

Immateriella anläggningstillgångar

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.

Med utgifter för utveckling avses utgifter för att förbättra och utveckla forskningsresultat

för kommersiellt bruk.

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.

I balansräkningen är utvecklingsutgifter upptagna till anskaffningsvärde.

Patentutgifter, övriga immateriella tillgångar

Patentutgifter som förvärvats är redovisade till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade

avskrivningar och nedskrivningar.

Utgifter för internt genererad goodwill och varumärken redovisas i resultaträkningen som kostnad

när de uppkommer.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod och påbörjas då arbetet färdigställts och kommer då

att ske efter bedömd nyttjandeperiod.

Avskrivning av patent sker över löptiden av återstoden av patenttiden när produkt har kommersialiserats, normalt 5-15

år
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Nyttjandeperiod

3 år

Procent

33,33

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är

sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller företaget och att

anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och

nedskrivningar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med restvärde.

Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Typ

Datorer

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar

Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än

dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och

nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden.

Uppskattningar och bedömningar

Bolaget aktiverar utvecklingskostnaderna enligt redovisningsprinciperna. En bedömning görs av om aktiveringarna

uppfyller kraven enligt K3 och om eventuell nedskrivning ska ske utifrån bland annat bedömning av

kommersialiseringsmöjligheterna.

Bolaget gör också en bedömning av utestående skuld vid bokslut för ej fakturerade kostnader för pågående kliniska

studier.

Leasing

Samtliga leasingavtal redovisas som operationella.

Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs över löptiden med utgångspunkt från nyttjandet,vilket kan

skilja sig åt från vad som de facto erlagts som leasingavgift under året.

Ersättningar till anställda

Avgiftsbaserade pensioner:

Bolagets förpliktelse för varje period utgörs av de belopp som bolaget ska bidra med för den aktuella perioden.

Följaktligen krävs det inga aktuariella antaganden för att beräkna förpliktelsen eller kostnaden och det finns inga

möjligheter till några aktuariella vinster eller förluster.

Förpliktelsen beräknas utan diskontering, utom i de fall de inte i sin helhet förfaller till betalning

inom tolv månader efter utgången av den period under vilken de anställda utför de relaterade tjänsterna.

Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad.
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Incitamentsprogram

Teckningsoptioner kontantregleras efter värdering enligt vedertagen värderingsmodell (Black and Scholes) som anses

motsvara marknadsvärdet.

Eftersom reglering har skett med egetakapitalinstrument klassificeras de som egetkapitalreglerade och erlagt belopp

redovisas i eget kapital.

Finansiella tillgångar och skulder

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument

värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i

instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den

avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när

de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part

och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort

från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.

Värdering av finansiella tillgångar

Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive

eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av

anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det

belopp som beräknas inflyta.

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde

med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.

Räntebärande finansiella anläggningstillgångar värderas till upplupet

anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

Värdering av finansiella skulder

Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde.

Skatt

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell

skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och

den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt

är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare

transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader. Uppskjuten

skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden

använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för

motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de

skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.
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Ersättning till revisorer

Leasingavtal där företaget är leasetagare

2018

55 000

55 000

2018

117 228

123 864

179 535

2017

60 000

60 000

2017

91 737

94 704

139 633

2

3

Eventualförpliktelser

En eventualförpliktelse redovisas som not när det finns:

- En möjlig förpliktelse som härrör till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast

kommer att bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom

företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller

- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller

avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att

reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Intäkter

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning

redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att

erhållas, med avdrag för rabatter.

Ränta redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt

kommer att tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Varulager

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats.

Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp

även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick

Not

Michael Brunosson, KPMG AB

Revisionsuppdrag

Summa

Not

Förfallotid för framtida leasingavgifter

Inom ett år

Senare än ett år men innan fem år

Kostnadsförda leasingavgifter

Leasingavgifter som kostnadsförts under räkenskapsåret
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Personal

Ledande befattningshavares ersättningar

Ledande befattningshavares ersättningar

Lön/arvode

50 000

150 000

102 686

1 570 436

1 307 883

3 181 005

Lön/arvode

150 000

65 000

65 000

65 000

1 164 643

1 466 880

2 976 523

2018

2 631 523

2 631 523

1 628 504

756 261

872 243

4 260 027

2

2

Konsultarv.

473 000

425 000

98 042

996 042

Konsultarv.

125 000

125 000

2017

2 999 748

2 999 748

1 706 948

750 629

956 319

4 706 696

2

2

Pensionkost.

346 320

257 760

604 080

Pensionskost.

256 416

344 976

604 392

4

5

6

Not

Löner och andra ersättningar

Styrelse och VD samt motsvarande befattningshavare

Totala löner och andra ersättningar

Sociala kostnader och pensionskostnader

Totala sociala kostnader varav;

Pensionskostnader till styrelse och VD och motsvarande

Sociala kostnader

Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader samt pensioner

Medelantalet anställda

Män

Medelantalet anställda

Av de löner och ersättningar som lämnats till övriga anställda avser 0 kr (0 kr) andra ledande befattningshavare än

styrelse och VD.

Not

2017

Kerstin Uvnäs Moberg

Hans von Celsing

Arne Ferstad

VD

Övriga ledande befattning

Summa

Ersättningarna avser utbetalda och tillgodoförda ersättningar 2017

Not

2018

Hans Von Celsing

Marianne Östlund

Leni Ekendahl

Arne Ferstad

Övriga ledande befattning

VD

Summa

Ersättningarna avser utbetalda och tillgodoförda ersättningar 2018
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Inventarier, verktyg och installationer

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande

rättigheter

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande

arbete

2018-12-31

63 588

63 588

-63 588

–

-63 588

0

2018-12-31

7 571 930

469 739

-415 848

7 625 821

-75 668

-75 668

-151 336

7 474 485

2018-12-31

50 107 559

111 273

-154 257

-1 142 736

48 921 839

48 921 839

2017-12-31

63 588

63 588

-53 268

-10 320

-63 588

0

2017-12-31

7 336 361

432 704

-197 135

7 571 930

–

-75 668

-75 668

7 496 262

2017-12-31

47 658 851

–

-1 964 926

4 413 634

50 107 559

50 107 559

7

8

9

Not

Ingående anskaffningsvärden

Utgående anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Förändringar av avskrivningar

Årets avskrivningar

Utgående avskrivningar

Redovisat värde

Not

Ingående anskaffningsvärden

Förändringar av anskaffningsvärden

Årets aktiveringar

Försäljningar/utrangeringar

Utgående anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Förändringar av avskrivningar

Årets avskrivningar

Utgående avskrivningar

Redovisat värde

Not

Ingående anskaffningsvärden

Förändringar av anskaffningsvärden

Årets aktiveringar

Försäljningar/utrangeringar

Övriga förändringar

Utgående anskaffningsvärden

Redovisat värde
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Aktiekapital

Fritt eget kapital - Överkursfond

Fritt eget kapital - Balanserat resultat

Fritt eget kapital

2018-12-31

4 301 430

–

4 301 430

8 602 860

2018-12-31

126 047 586

–

–

–

8 172 717

-1 976 120

132 244 183

2018-12-31

-71 714 935

-505 344

-12 972 605

-85 192 884

2018-12-31

132 244 183

-85 192 884

-14 941 297

32 110 002

2017-12-31

2 060 298

2 241 132

–

4 301 430

2017-12-31

117 264 984

10 301 492

904 166

-2 423 056

–

–

126 047 586

2017-12-31

-46 424 569

-14 032 594

-11 257 772

-71 714 935

2017-12-31

126 047 586

-71 714 935

-12 972 605

41 360 046

10

11

12

13

Not

Aktiekapital

Nyemissioner föregående år

Nyemission registrerad 2018-05-23

(antal aktier 2018-12-31: 86 0286 00, antal aktier 2017-12-31: 43 0143 00 )

Kvotvärde aktier: 0,10 kr/st (0,10). I bolaget finns endast ett aktieslag.

Not

Överkursfonden enligt balansräkning föregående år

Nyemission registrerad 2017-07-20

Nyemission registrerad 2017-08-14

Emissionsutgifter 2017

Nyemission registrerad 2018-05-23

Emissionsutgifter 2018

Not

Balanserat resultat -enligt balansräkning  föreg. år

Fond för utvecklingsutgifter

Årets resultat enligt disposition på årsstämman

Not

Överkurs-

fond

Balanserat resultat

Årets resultat








