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Bokslutskommuniké
1 januari – 31 december, 2019

Oktober - december i siffror
•

Nettoomsättningen uppgick till 5 069 TSEK (4 220).

•

Resultatet efter skatt uppgick till -28 641 TSEK (-15 755).

•

Resultatet per aktie var -1,6 SEK (-2,8).

•

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
-24 023 TSEK (-26 887)

Januari - december i siffror
•

Nettoomsättningen uppgick till 16 873 TSEK (13 264).

•

Resultatet efter skatt uppgick till -84 245 TSEK (-56 011).

•

Resultatet per aktie var -5,5 SEK (-11,0).

•

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
-71 616 TSEK (-66 018).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

kranioplastiker med OssDsign Cranial PSI är i linje med

•

Kontrakt med UK National Health Service (NHS) bekräftat.

tidigare publicerade data om OssDsigns låga komplikations-

•

Första kliniska erfarenheten av OssDsigns implantat

frekvens – avsevärt lägre än publicerade data för traditionella

på japanska patienter presenterades vid de japanska

implantat.
•

neurokirurgernas årsmöte i Osaka.
•

Övergången från OssDsigns amerikanska huvuddistributör till
OssDsign USA Inc är slutförd.

Det europeiska patentverket (EPO) beviljade OssDsign
ytterligare ett europeiskt patent för OssDsigns teknologi

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets slut

baserat på keramiskt material.
•

FDA-tillstånd erhölls för OssDsign Cranial PSI Accessories.

•

Uppdaterade data från uppföljning av utfallet av 670 skall-

•

Inga väsentliga händelser har inträffat efter
räkenskapsperiodens slut.

Finansiell översikt
Koncernen
Nettoomsättning, TSEK

2019

2018

2019

2018

1 okt – 31 dec

1 okt – 31 dec

1 jan – 31 dec

1 jan – 31 dec

5 069

4 220

16 873

13 264

Rörelseresultat, TSEK

-28 641

-15 755

-83 526

-50 145

Resultat efter skatt, TSEK

-28 867

-16 780

-84 245

-56 011

88 %

63 %

88 %

63 %

-1,6

-2,8

-5,5

-11,0

38,8

29,7

35,5

27,3

Soliditet, %
Resultat per aktie (före och efter
utspädning), SEK
Genomsnittligt antal anställda

n
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VD har ordet
Fortsatt positiv utveckling i USA
OssDsign AB stod för en mycket stark avslutning på ett spännande och händelserikt år.
Vår strategi för den amerikanska marknaden, och de investeringar vi gjort där i enlighet
med vad som presenterades i samband med börsintroduktionen, har gett förväntade
positiva resultat.

ʻʻ

Efter börsintroduktionen i maj har en av OssDsign’s viktigaste prioriteringar varit att via vårt
amerikanska dotterbolag ta över all kommersiell verksamhet från den tidigare amerikanska
huvuddistributören Matador Medical. Processen är nu slutförd och vi konkluderar att
strategin med en stegvis introduktion på den amerikanska marknaden varit framgångsrik.

Vår strategi för den
amerikanska marknaden,
och de investeringar vi gjort
där har gett förväntade
positiva resultat

ʼʼ

Orderingången i USA accelererade under andra halvan av 2019 med en kontinuerlig
kvartalstillväxt om 45% i Q3 jämfört med Q2. I Q4 hanterades den amerikanska
försäljningen för första gången helt via dotterbolaget OssDsign USA Inc, vilket sammanföll
med en ovanligt hög orderingång motsvarande en försäljningstillväxt om 57% från Q3 till
Q4. På grund av vissa logistiska förseningar i USA över julhelgerna kunde inte alla ordar nå
slutkunderna förrän efter nyår. Effekten blir att den bokförda tillväxten i Q4 jämfört med
Q3 blir 32%.
Under fjärde kvartalet erhöll OssDsign också FDA-tillstånd att sälja Cranial PSI Accessories
i USA. Det kommer att ytterligare öka antalet patienter som kan bli hjälpta av kirurgi med
våra patientspecifika skallimplantat.
Försäljningen i Europa ökade stadigt på helårsbasis trots att det fjärde kvartalet påverkades
negativt av ansträngda sjukvårdsbudgetar i slutet av året på vissa marknader. I Frankrike
pågår processen att hitta den rätta distributörspartnern. Samtidigt har flera sjukhus, efter
att ersättningsnivån från sjukförsäkringssystemet fastställts, redan beställt implantat. Vi
är övertygade om att OssDsigns tillväxt i Europa som helhet kommer att vara stabil och
kraftig under de kommande åren. Det vi hittills kan se i orderböckerna för 2020 stödjer
denna övertygelse.
Förberedelserna för lansering i Japan fortsatte under det fjärde kvartalet. I och med att ett
etiskt godkännande finns på plats har flera operationer redan genomförts där ytterligare
japanska kirurger får erfarenhet innan myndigheterna har godkänt produkten för lansering.
Japanska kirurger har nu erfarenhet av att använda såväl OssDsign Cranial som CranioPlug,
vilket innebär att det finns viktigt kliniskt stöd när produkten lanseras kommersiellt senare
i år.
Fortsatt tillväxt kommer även att gynnas av nyligen uppdaterade resultat från den
kontinuerliga uppföljningen efter marknadsintroduktion av OssDsign Cranial PSI, så kallade
post market surveillance. I den uppdaterade rapporten som offentliggjordes i november
2019, redovisas kliniska resultat av 670 kranioplastiker med OssDsign Cranial PSI som
bekräftar både den tidigare redovisade låga komplikationsfrekvensen för OssDsign samt
att antalet komplikationer också är väsentligt lägre jämfört med publicerade data för andra
implantat.
År 2019 har tveklöst varit ett omvälvande år och jag är säker på att 2020 kommer att bli
lika spännande när vi fortsätter att bygga en högpresterande global organisation kapabel
att utnyttja potentialen i vår unika plattformsteknologi.
Anders Lundqvist, CEO
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Verksamhet
OssDsign har utvecklat ett biokeramiskt
material som, när de implanteras i kroppen,
ersätts av patientens egen benvävnad
under läkningsprocessen. Baserat på detta
biokeramiska material har företaget utvecklat
patientspecifika skall-och ansiktsimplantat
samt standardprodukter för lagning av borrhål
i skallbenet.
Status
Företaget har i dagsläget erhållit myndighetsgodkännande i EU
och USA och är framgångsrikt etablerat i Europa. Hösten 2017
inledde OssDsign kommersialisering av sina produkter i USA,
världens största medtech-marknad. Företaget ser en stark
tillväxtpotential i USA och avser att genomföra betydande
marknadsföringsinitiativ där under åren som kommer. Dessutom
planerar OssDsign att investera i fortsatt tillväxt i Europa samt
etablera en position på den japanska marknaden.
Mål och marknadspotential
En rad framgångsrika marknadsinitiativ har skapat stort
intresse kring företagets produkter, vilket resulterat i en
betydande försäljningstillväxt de senaste åren. OssDsign har
kunnat konstatera att det finns god potential för att etablera
företagets

patientspecifika

och

standardimplantat

som

standardbehandling för skall- och ansiktsskador som tillkommit
genom trauma, strålningsbehandling, tumörer, stroke eller
medfödda defekter. Under andra kvartalet 2019 börsnoterades
OssDsign.

Börsintroduktionen

resulterade

i

nytt

kapital

uppgående till 139 MSEK efter transaktionskostnader (för mer
information se not 4). Detta tillför OssDsign de resurser som
krävs för att etablera företaget som ett snabbväxande, lönsamt
medtech-företag som skapar värde för kunderna, samtidigt som
vi uppfyller vår ambition att leverera nytta för patienterna.
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Utveckling av resultat och ställning
OKTOBER - DECEMBER

JANUARI - DECEMBER

Nettoomsättningen

Nettoomsättningen

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet 2019 uppgick

Nettoomsättningen för januari - december 2019 uppgick till

till 5 069 TSEK (4 220), en ökning med 20%, vilket rensat för

16 873 TSEK (13 264), en ökning med 27%, vilket rensat för

valutaeffekter ger en ökning med 12%. Försäljningsökningen

valutaeffekter ger en ökning med 20%. Försäljningsökningen

drevs till stor del av en positiv säljutveckling i USA (+96%) som

drevs till stor del av en positiv säljutveckling i USA (+53%). De

nådde sitt starkaste kvartal sedan lansering. Försäljningen i

mer etablerade marknaderna i Europa bidrog även dessa till

Europa påverkades negativt av ansträngda sjukvårdsbudgetar i

det starka försäljningsresultatet med England som den största

slutet av året och backade mot föregående år med 14%.

bidragande faktorn (+51%).

Rörelseresultat

Rörelseresultat

Rörelseresultatet

för

perioden

oktober - december

2019

Rörelseresultatet

för

perioden

januari - december

2019

uppgick till -28 641 TSEK (-15 755), en ökad förlust på 12 886

uppgick till -83 526 TSEK (-50 145), en ökad förlust på

TSEK.

ökade

33 381 TSEK. Det minskade rörelseresultatet beror på ökade

marknadsinvesteringar främst relaterat till säljorganisationen

marknadsinvesteringar främst relaterat till säljorganisationen

i USA och i produktionsorganisationen i Uppsala som ett

i USA och i produktionsorganisationen i Uppsala. Det negativa

led i uppskalning för att möta ökade volymer. Det negativa

rörelseresultatet påverkades även av kostnader i samband med

rörelseresultatet påverkades även av att kapitaliseringen av

notering på Nasdaq First North och att kapitaliseringen av eget

eget arbete har minskats.

arbete har minskats.

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning

Vid periodens början uppgick likvida medel till 137 467 TSEK

Vid periodens början uppgick likvida medel till 14 077 TSEK

och i slutet av perioden var de 113 540 TSEK. Kassaflödet

och i slutet av perioden var de 113 540 TSEK. Kassaflödet

från den löpande verksamheten för perioden var negativt

från den löpande verksamheten för perioden var negativt

och uppgick till -24 023 TSEK (-26 887) varav förändringar i

och uppgick till -71 616 TSEK (-66 018) varav förändringar

rörelsekapitalet uppgick till 4 124 TSEK (-10 825). Det negativa

i rörelsekapitalet uppgick till 10 069 TSEK (-11 934). Det

operativa kassaflödet försämrades främst till följd av en

negativa operativa kassaflödet försämrades främst till följd av

ökad förlust drivet av den ökade investeringen i marknad och

en ökad förlust drivet av den ökade investeringen i marknad

produktionsorganisation. Finansieringsaktiviteterna inklusive

och

inbetalningar av premier för teckningsoptioner bidrog med 120

inklusive noteringen på First North bidrog positivt med

TSEK (+31 136). Det totala kassaflödet för perioden var negativt

171 337 TSEK (52 552). Det totala kassaflödet för perioden

med -23 941 TSEK (1 793). Nettoinvesteringar i materiella

var positivt med 99 396 TSEK (-21 123). Nettoinvesteringar i

anläggningstillgångar uppgick till 38 TSEK (179) och omfattade

materiella anläggningstillgångar uppgick till 231 TSEK (960)

främst investeringar kopplade till kontoret i USA. Investeringar

och omfattade främst investeringar i produktionsutrustning

i immateriella tillgångar uppgick för perioden till 0 TSEK (2 277).

och kontorsrelaterade investeringar i USA. Investeringar i

Det

minskade

rörelseresultatet

beror

på

produktionsorganisation.

Finansieringsaktiviteterna

immateriella tillgångar uppgick för perioden till 95 TSEK (6 696).
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER
UNDER KVARTALET

möjligheter för OssDsign att fortsätta växa i USA genom tillgång
till nya patientgrupper med komplicerade skalldefekter samt
möjlighet till ytterligare differentiering av produkten.

Kontrakt med UK National Health Service (NHS) bekräftat
I oktober mottog OssDsign den slutliga bekräftelsen från UK

Uppdaterade data från uppföljning av utfallet av 670 skall-

National Health Service (NHS) av det nationella ramavtalet Total

kranioplastiker med OssDsign Cranial PSI är i linje med tidigare

Orthopaedic Solutions 2. Med detta kontrakt kommer OssDsigns

publicerade data om OssDsigns låga komplikationsfrekvens –

samtliga befintliga produkter att täckas av ett enda nationellt

avsevärt lägre än publicerade data för traditionella implantat

ramavtal som omfattar alla NHS-sjukhus i Storbritannien.

Som en del i den kliniska uppföljningen efter marknads-

Kontraktet ska gälla i fyra år från och med den 3 februari 2020.

introduktion av OssDsign Cranial PSI har en uppdaterad rapport
sammanställts som beskriver utfallet av 670 skallkranioplastiker

Första kliniska erfarenheten av OssDsigns implantat på japanska

där OssDsign Cranial PSI har använts. Materialet som samlats in

patienter presenterades vid de japanska neurokirurgernas

i Europa, USA och på utvalda asiatiska marknader visar att 2,4 %

årsmöte i Osaka

av patienterna har fått infektioner som krävt ny operation,

Vid det japanska neurokirurgsällskapets 78:e årsmöte i Osaka

jämfört med 7–12 % som rapporterats för traditionella implantat.

i oktober presenterade den välrenommerade professor Takuji

Dessa data ligger i linje med tidigare publicerade data om den

Yamamoto den kliniska erfarenheten, med etikgodkännande, av

låga komplikationsfrekvensen med OssDsign Cranial PSI.

OssDsigns implantat på japanska patienter. Professor Yamamoto
har genomfört ytterligare operationer på nya patienter under

Övergången från OssDsigns amerikanska huvuddistributör till

det fjärde kvartalet. Erfarenheten från dessa patienter kommer

OssDsign USA Inc är slutförd

att utgöra en viktig bas för lanseringen av OssDsign Cranial i

Processen att flytta försäljningen i USA från huvuddistributören

Japan, som kommer att inledas så fort myndigheterna godkänt

Matador Medical till OssDsign USA Inc slutfördes under fjärde

produkten.

kvartalet. Processen som planerades noggrant i samarbete med
Matador Medical innebär att alla sjukhuskontrakt har överförts

Det europeiska patentverket (EPO) beviljade OssDsign

till OssDsign USA Inc, vilket ger bolaget full kontroll över affären

ytterligare ett europeiskt patent för OssDsigns teknologi

samtidigt som det distributionsnät som byggts upp i samarbete

baserat på keramiskt material

med Matador Medical utnyttjas optimalt.

Det europeiska patentverket EPO meddelade i oktober att man
givit OssDsign ett nytt europeiskt patent för företagets teknologi
baserat på keramiskt material. Skyddet för teknologin som
förser OssDsigns implantat med unika biologiska egenskaper
blir i och med detta patent ännu starkare. Patentet täcker den
europeiska marknaden och gäller till 2033. Tidigare har patent

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER
FJÄRDE KVARTALETS SLUT
Inga väsentliga händelser har inträffat efter fjärde kvartalets slut.

för samma produktfamilj givits på andra viktiga marknader som
USA och Japan.
FDA-tillstånd erhölls för OssDsign Cranial PSI Accessories
I oktober fick OssDsign tillstånd, s.k. 510(k) clearance
(K190523), av det amerikanska livs- och läkemedelsverket
FDA att marknadsföra OssDsign Cranial PSI Accessories
i USA. Produkterna som omfattas av godkännandet är ett
set med 3D-printade patientspecifika kirurgiska tillbehör,
framtagna för att stödja och utöka användningen av OssDsign’s
patientspecifika implantat för kranioplastik, som sedan tidigare
är godkända av FDA. Cranial PSI Accessories är utvecklade
för att göra kranierekonstruktioner säkrare och enklare samt
för att erbjuda nya möjligheter för patienter i behov av mycket
komplicerade rekonstruktioner. Det nya FDA-tillståndet skapar
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ÖVRIGA
UPPLYSNINGAR
Ägarstruktur

bolaget har de medel och resurser som krävs för att bedriva

I slutet av det tredje kvartalet fanns det ca 1 396 aktieägare i

verksamheten och den strategiska inriktningen som styrelsen

OssDsign AB, varav de tre största aktieägarna ägde 39,9% av

beslutat om. Bolagets långsiktiga kassabehov bestäms till stor

kapitalet och rösträtterna. Det totala antalet aktier uppgick till

del av hur framgångsrik nuvarande produkter kommer att bli/

17 733 168. De största aktieägarna, den 31 december

är på marknaden. I maj 2019 vid notering på Nasdaq First North

2019, var SEB Ventures, Karolinska Development AB, och

gjordes en nyemission som före avdrag för emissionskostnader

Fouriertransform AB.

tillförde bolaget 151,3 miljoner kronor. Netto tillfördes bolaget
ca 139,6 miljoner kronor. Det är styrelsens bedömning att

Koncernstruktur

den nuvarande kassan är tillräcklig för att realisera bolagets

OssDsign AB är moderbolaget i koncernen, som förutom

nuvarande affärsplan.

OssDsign AB består av de helägda dotterbolagen OssDsign Ltd
med säte i England och OssDsign USA Inc med säte i Delaware,

Transaktioner med närstående

USA.

Inga fordringar på eller skulder till närstående finns på

OssDsigns verksamhet bedrivs huvudsakligen genom moder-

balansdagen. Inga transaktioner som väsentligen påverkat

bolaget OssDsign AB med säte i Uppsala. Under det tredje

företagets ställning och resultat har ägt rum mellan företaget

kvartalet öppnade vi ett operativt kontor för OssDsign USA Inc

och närstående.

i Columbia i Maryland, som kommer att utgöra centrum för den
amerikanska verksamheten.

Risker och osäkerhetsfaktorer
OssDsigns risker och osäkerhetsfaktorer innefattar, men är inte

Medarbetare

begränsade till, finansiella risker såsom framtida finansiering,

Vid periodens slut fanns det sammanlagt 40 (29) anställda av

samt valutakurs- och kreditrisker. Utöver marknadsrisker

vilka 43% var kvinnor. Detta innefattar medarbetare på kontoret

finns det också risker relaterade till OssDsigns verksamhet,

och produktionsanläggningen i Uppsala, samt säljare i Tyskland,

såsom erhållande av nödvändiga licenser från myndigheter,

Storbritannien och USA.

produktutveckling, patent och immateriella rättigheter, produktansvar och framåtblickande information som kan påverka

Finansiering

företaget. Ytterligare information om bolagets riskexponering

Styrelsen ser på regelbunden basis över bolagets befintliga

finns på sidorna 35-36 i OssDsigns årsredovisning för 2018.

och prognostiserade kassaflöden för att säkerställa att
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Koncernens resultaträkning i sammandrag
SEK 000´
Nettoomsättning

2019

2018

2019

2018

1 okt – 31 dec

1 okt – 31 dec

1 jan – 31 dec

1 jan – 31 dec

5 069

4 220

16 873

13 264

329

445

1 723

2 373

0

2 277

95

6 696

-2 492

-1 494

-7 205

-4 947

Övriga externa kostnader

-16 610

-10 755

-44 844

-33 048

Personalkostnader

-13 416

-9 416

-44 901

-30 290

-1 035

-935

-4 099

-3 628

-38

-54

-176

-152

-447

-41

-992

-412

-28 641

-15 755

-83 526

-50 145

-48

-1 019

-226

-5 716

-28 689

-16 774

-83 752

-55 861

-178

-6

-493

-150

-28 867

-16 780

-84 245

-56 011

-1,6

-2,8

-5,5

-11,0

Övriga rörelseintäkter
Aktiverat arbete för egen räkning
Material och köpta tjänster

Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Reservering kreditförluster
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Periodens skatt
Periodens resultat
Resultat per aktie
Resultat per aktie, före och efter
utspädning, kr

Koncernens rapport för resultat och övrigt totalresultat i
sammandrag
SEK 000’
Periodens resultat

2019

2018

2019

2018

1 okt – 31 dec

1 okt – 31 dec

1 jan – 31 dec

1 jan – 31 dec

-28 867

-16 780

-84 245

-56 011

-2

-4

18

19

0

0

0

0

-2

-4

18

19

-28 868

-16 784

-84 228

-55 992

Övrigt totalresultat
Poster som har omförts eller kan omföras till
periodens resultat
Skatt på poster som kan komma att
omklassificeras
Periodens övrigt totalresultat
PERIODENS TOTALRESULTAT
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Koncernens balansräkning i sammandrag
SEK 000´

2019

2018

31 dec

31 dec

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar

26 431

28 514

3 608

8 108

30 040

36 623

Varulager

1 752

1 354

Kundfordringar

5 266

6 100

Övriga fordringar

1 650

16 319

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 020

649

Materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Likvida medel

113 540

14 077

Summa omsättningstillgångar

123 227

38 498

SUMMA TILLGÅNGAR

153 267

75 120

SEK 000’

2019

2018

31 dec

31 dec

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

135 275

47 492

Summa eget kapital

135 275

47 492

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leasingskuld
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

2 310

2 781

976

4 287

0

113

3 286

7 181

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

513

627

2 911

4 044

Leasingskuld

750

1 745

Aktuella skatteskulder

356

548

Övriga skulder

1 868

5 957

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

8 308

7 528

Summa kortfristiga skulder

14 706

20 448

Summa skulder

17 992

27 628

153 267

75 120

Leverantörsskulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Koncernens rapport över förändring i eget kapital i
sammandrag
Aktiekapital
SEK 000’
Ingående eget kapital 2018-01-01

Ej registrerat
aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Reserver

Balanserat
resultat inkl.
året resultat

Totalt eget
kapital

299

-

70 200

-2

-20 078

50 419

Periodens resultat

-

-

-

-

-56 011

-56 011

Periodens övrigt totalresultat

-

-

-

19

-

19

Summa periodens totalresultat

-

-

-

19

-56 011

-55 992

-

-

-70 200

-

-

-70 200

49

330

124 477

-

-

124 857

-

-

-1 591

Summa transaktioner med ägarna

49

330

52 686

-

-

53 065

UTGÅENDE EGET KAPITAL
2018-12-31

49

330

122 886

17

-76 090

47 492

348

330

122 886

17

-76 090

47 492

Periodens resultat

-

-

-

-

-84 245

-84 245

Periodens övrigt totalresultat

-

-

-

1

17

18

Summa periodens totalresultat

-

-

-

1

-84 228

-84 228

760

-330

183 416

-

-

183 846

-

-

-13 315

-

-

-13 315

Transaktioner med ägarna
Inlösta konvertibler
Nyemission
Nyemissionskostnader

Ingående eget kapital 2019-01-01

-1 591

Transaktioner med ägarna
Nyemission
Nyemissionskostnader
Optionsprogram
Summa transaktioner med ägarna
UTGÅENDE EGET KAPITAL
2019-12-31

-

-

1 479

-

-

1 479

760

-330

171 581

-

-

172 010

1 108

-

294 467

18

-160 318

135 275
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Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag
2019

2018

2019

2018

1 okt – 31 dec

1 okt – 31 dec

1 jan – 31 dec

1 jan – 31 dec

-28 689

-16 774

-83 752

-55 861

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

670

791

2 752

2 435

Betald inkomstskatt

-128

-79

-685

-658

-28 147

-16 062

-81 685

-54 084

-532

-438

-411

-872

Förändringar av rörelsefordringar

-1 150

-18 033

14 957

-19 997

Förändringar av rörelseskulder

3 506

7 645

-4 476

8 935

Summa förändringar av rörelsekapital

4 124

-10 825

10 069

-11 934

-24 023

-26 887

-71 616

-66 018

0

-2 277

-95

-6 696

SEK 000’
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster

Förändringar av varulager

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-38

-179

-231

-960

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-38

-2 456

-326

-7 656

Nyemission

0

8 286

170 531

30 186

Upptagna lån

0

22 682

0

22 879

Teckningsoptioner

234

0

1 390

0

Amortering av lån

-114

167

-584

-513

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

120

31 136

171 337

52 552

Periodens kassaflöde

-23 941

1 793

99 396

-21 123

Likvida medel vid periodens början

137 467

12 351

14 077

35 233

14

-67

68

-34

113 540

14 077

113 540

14 077

Finansieringsverksamheten

Effekter av valutakursförändringar i likvida medel
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
2019

2018

2019

2018

1 okt – 31 dec

1 okt – 31 dec

1 jan – 31 dec

1 jan – 31 dec

5 530

4 220

17 333

13 264

329

445

1 723

2 373

-2 697

-1 495

-7 210

-4 947

-22 744

-13 752

-62 465

-41 952

-8 026

-7 090

-30 613

-23 839

Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

-165

-151

-657

-555

Övriga rörelsekostnader

-447

-41

-992

-412

-28 220

-17 865

-82 880

-56 069

-31

-966

-146

-5 494

-28 251

-18 831

-83 026

-61 563

SEK 000’
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Material och köpta tjänster
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Periodens skatt
PERIODENS RESULTAT

-

-

-

-

-28 251

-18 813

-83 026

-61 563

* Periodens övrigt totalresultat i moderbolaget överensstämmer med periodens resultat.
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag
SEK 000’

2019

2018

31 dec

31 dec

TILLGÅNGAR
Tecknat med ej inbetalt aktiekapital

-

15 211

1 811

2 414

Andelar i koncernföretag

0

0

Summa finansiella anläggningstillgångar

0

0

1 811

2 414

Varulager

1 479

1 354

Kundfordringar

3 729

5 531

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Fordringar hos koncernbolag

648

972

Övriga fordringar

1 586

1 103

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 062

813

Kassa och Bank

112 091

12 647

Summa omsättningstillgångar

120 595

22 419

SUMMA TILLGÅNGAR

122 406

40 044

SEK 000’

2019

2018

31 dec

31 dec

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

1 108

678

Fritt eget kapital

106 857

18 303

Summa eget kapital

107 965

18 981

2 310

2 781

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

0

113

2 310

2 894

513

513

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder

2 604

4 004

Skulder till Koncernföretag

445

0

Aktuella skatteskulder

356

548

Övriga skulder

949

5 794

7 263

7 310

Summa kortfristiga skulder

12 130

18 169

Summa skulder

14 440

21 062

122 406

40 044

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter till de finansiella rapporterna i sammandrag
Not 1 | Redovisningsprinciper

Not 4 | Eget kapital

Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats

Aktiekapitalet i moderbolaget består enbart av till fullo betalda

i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga

stamaktier med ett nominellt (kvotvärde) värde om 0,0625kr/

bestämmelser

aktie. Bolaget har 17 733 168 A-aktier.

i

årsredovisningslagen.

Delårsrapporten

för

moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget
har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder till-

2019

2018

ämpats som i den senaste årsredovisningen. Upplysningar enligt

1 jan - 31 dec

1 jan - 31 dec

IAS 34 16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och

Tecknade och betalda aktier:

dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten.

Vid periodens början

348 007

Not 2 | Uppskattningar och bedömningar

Registrering av nyemission
beslutad 2018

330 333

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och

Nyemission

baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive
förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under
rådande förhållanden. Det har inte skett någon förändring av de
uppskattningar och bedömningar som gjordes i årsredovisningen
för 2018.

48 832

Uppdelning av aktier 16:1

11 468 595

Tecknade och betalda aktier

17 733 168

348 007

-

-

17 733 168

348 007

Aktier till aktierelaterade
ersättningar
SUMMA VID PERIODENS SLUT

Not 3 | Information om rörelsesegment

5 586 233

299 175

Koncernens verksamhet delas upp i rörelsesegment baserat
på de delar av verksamheten företagets högsta verkställande

Under första kvartalet skedde en registrering av 330 333 st

beslutsfattare följer upp, så kallad ”management approach”

aktier som emitterats och beslutats 2018. Bolaget genomförde

eller företags perspektiv. Koncernens interna rapportering är

även under första kvartalet 2019 en nyemission som ökade

uppbyggd utifrån att koncernledningen följer upp verksamheten

antalet aktier med ytterligare 86 233 st. Vidare genomförde

i sin helhet. Koncernen har utifrån denna interna rapportering

bolaget även en uppdelning av aktier till förhållandet 16:1.

identifierat att koncernen endast har ett segment.
Bolaget genomförde under det andra kvartalet en nyemission
som ökade antalet aktier med 5 500 000. Det totala antalet aktier

NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD
Oktober - december
SEK 000´

2019

USA

2 490

Europa
Övriga världen
SUMMA

2018

uppgick därefter till 17 733 168 st och med kvotvärde 0,0625kr.

Januari - december

Koncernen emitterade aktier har samma rätt till utdelning
och återbetalning av insatt kapital samt företräder en röst på

2019

2018

1 272

6 832

4 459

2 494

2 887

9 849

8 523

Beslutade aktier som ännu inte har emitterats har godkänts

85

61

192

282

enbart för användning i koncernens optionsprogram (för mer

5 069

4 220

16 873

13 263

OssDsigns bolagsstämma.

information se not 7 i årsredovisningen för 2018). Belopp som
erhållits för emitterade aktier utöver nominellt värde under året
(överkurs) ingår i posten “övrigt tillskjutet kapital”, efter avdrag

Intäkter från externa kunder har hänförts till enskilda länder

för registrering och andra liknande avgifter samt efter avdrag för

efter det land där försäljningen skett från. Koncernens

hänförliga skatteförmåner.

anläggningstillgångar är i sin helhet lokaliserade till Sverige.
OssDsign har intäkter från en enskild kund som uppgår till >10%.

Under året har bolaget genomfört nyemissioner och options-

Totala intäkterna från denna kund uppgår för Q4 till 574 TSEK

program på totalt 171 580 509 kr efter emissionskostnader.

(1 272) och för perioden januari - december 2019 till 4 703 (4 459).
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Intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en
rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och
resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget
och de bolag som ingår i koncernen står inför.
Denna rapport har upprättats på både svenska och engelska. I händelse av avvikelser
mellan versionerna är det den svenska versionen som gäller. Delårsrapporten har inte
varit föremål för granskning av företagets revisorer.
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