Bokslutskommuniké 2018

Viktiga avtal på plats
1 Januari-31 December

1 Oktober-31 December

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪

Nettoomsättningen uppgick till 13,6 MSEK (13,5).
Resultat efter skatt uppgick till -13,0 MSEK (-16,9).
Resultat per aktie uppgick till -0,99 SEK (-1,64).
Likvida medel uppgick till 2,9 MSEK (1,6) vid
periodens slut.
Styrelsens förslag är att ingen vinstutdelning sker till
bolagets aktieägare.

Nettoomsättningen uppgick till 3,8 MSEK (3,4).
Resultat efter skatt uppgick till -3,4 MSEK (-5,0).
Resultat per aktie uppgick till -0,25 SEK (-0,48).

Väsentliga händelser under kvartalet

Väsentliga händelser efter periodens utgång

▪
▪
▪

▪

Nytt avtal med Capio S:t Görans Sjukhus.
Avtal med Norges största privata urologklinik.
Ett brygglån om 1,7 MSEK utan säkerhet
upptogs samt ett lån från ALMI om 1 MSEK.

Ett samarbets- och royaltyavtal ingicks med
Navamedic AB.

Nyckeltal
(MSEK)
Nettoomsättning
Bruttomarginal, %

Jan-Dec
2018

Jan-Dec
2017

13,6

13,5

Jan-Dec
2016
14,6

60

66

66

Rörelseresultat

-12 950

-16 900

-11 809

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-11 893

-16 144

-14 407

8

11

7

Genomsnittligt antal anställda

”Jag känner att vi är på rätt väg"

Hans Östlund
VD i ProstaLund AB (publ)
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VD’s
kommentar
Det är mycket glädjande att vi uppvisar ett bättre resultat för 2018 än tidigare år. De organisationsförändringar vi implementerat medför lägre kostnader i USA såväl som i Norden. Trots ”en mindre
kostym” är försäljningen i nivå med fjolårets och vi känner att vi har ett positivt momentum på vår
nordiska marknad. Detta gör att jag känner att vi är på rätt väg.
Under året har marknadsfokus varit på Sverige. Idag finns det en tydligt ökad efterfrågan på vår
behandlingsmetod från patienter i hela landet. Den ökande efterfrågan är resultatet av vår satsning
på att informera och öka kännedomen om vår behandling som ett alternativ till kirurgisk operation,
läkemedel eller katetrar. En annan anledning är att köerna till behandling av godartad prostataförstoring växer hos landstingen i hela landet, vilket CoreTherm utmärkt skulle kunna lösa. Allt fler
av de CoreTherm-behandlingar som utförs i landet görs av privata vårdgivare som har adekvata
ersättningar. Ett tydligt exempel är Specialistläkargruppen i Kalmar som under 2018 ökade antalet
CoreTherm-behandlingar med drygt 50 % från rekordåret 2017. Med en adekvat ersättning till
privata vårdgivare från regionerna för CoreTherm-behandling öppnar sig nya möjligheter för
patienterna som idag står i kö och väntar på en behandling hos landstingen.
I övriga Norden har vi under året tagit ett första steg in i Norge där vi certifierat den största privata
urologiska kliniken i landet, Colosseum Mann. De är nu i full gång och genomför behandlingar med
goda resultat. I Danmark och Finland pågår diskussioner med flera nya kliniker i tillägg till de vi
redan har. Målet under 2019 är att expandera och utbilda fler kliniker i våra grannländer till att
använda vår metod.
I Kina går det långsammare än planerat och vår distributör, med stöd från oss, förbereder
introduktionen av vår metod på denna gigantiska marknad. I Iran har vi under verksamhetsåret fått
godkännande från myndigheterna. Intresset är stort för vår metod, men tyvärr har den ekonomiska
och politiska situationen i landet medfört att processen går mycket långsamt. För båda länderna är
det svårt att bedöma när genombrottet kommer. I USA har vi anpassat organisationen och
därigenom har vi gjort stora kostnadsbesparingar. Detta har möjliggjort att resurser har kunnat
läggas på vår hemmamarknad.
Under 2018 var vår ambition att lansera nästa generation CoreTherm med ett mer användarvänligt
och vidareutvecklat metodstöd. Då det regulatoriska landskapet har förändrats och kraven på
dokumentation är mer krävande har detta haft en försenande inverkan på lanseringsplanen. Under
slutet av året sattes ytterligare resurser in för att snabba på processen med den nya CoreThermplattformen men även för att möta andra ökade krav inom det regulatoriska området.
Under året har Specialitetsrådet i Urologi i Stockholms läns landsting lyft fram vår metod (TUMT)
som en väletablerad och evidensbaserad minimalinvasiv behandling som lämpar sig väl för öppen
specialistvård. I en långtidsuppföljning, 10-17 år, från Länssjukhuset i Kalmar som presenterades
under Svensk Urologisk Förenings Årsmöte i höstas visade att patienter behandlade med
CoreTherm Concept har lika goda långtidsresultat som de som opererats.
Vidare har våra CoreTherm-användare från såväl Skövde som finska Mikkeli presenterat goda
resultat från sina respektive kliniker vid nationella möten. Vi kan konstatera att CoreTherm Concept
är en säker, effektiv och patientvänlig metod som blir allt mer accepterad inom urologkåren.
Med nya kunder, ökad efterfrågan, studier som bekräftar vår fördel gentemot andra
behandlingsalternativ och lansering av nästa generation CoreTherm, gör att jag känner att vi är på
rätt väg.
Hans Östlund, VD i ProstaLund AB (publ)
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Finansiell information
anläggningstillgångar uppgick till 1 257 (2 974) KSEK.
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick
till 0 (0) KSEK.

Bolagsuppgifter
ProstaLund AB (publ), organisationsnummer 5567453245, är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i
Lund som är moderbolag i ProstaLund-koncernen.
Adressen till huvudkontoret är Mobilvägen 10, 223 62
Lund. Helägda dotterbolag är Nordisk Medicin & Teknik
AB, Coretherm Medical Inc (USA) och Lund Instruments
AB (vilande).

Investeringar – fjärde kvartalet
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick
till 5 (0) KSEK. Investeringar i immateriella
anläggningstillgångar uppgick till 190 (1 257) KSEK.
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick
till 0 (0) KSEK.

Aktien
Bolagets aktie är föremål för handel på aktiemarknaden
sedan oktober 2013 efter notering på Spotlight SE
(AktieTorget). Antal aktier vid periodens utgång var
13 698 052 stycken och kvotvärdet var 1,00 SEK per
aktie. Samtliga aktier är av samma slag och har samma
rösträtt.

Finansiell ställning och finansiering
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
-11 893 (-16 114) KSEK. Likvida medel uppgick vid
periodens utgång till 2 886 (1 584) KSEK. Eget kapital
uppgick till 12 711 (13 775) KSEK och soliditeten uppgick
till 63 (77) %. Bolaget har upptagit ett lån från ALMI på
1 MSEK samt ett brygglån från tre styrelseledamöter
samt VD. Lånet från ALMI löper 36 månader och
brygglånet löper på 6 månader. Marknadsmässig ränta
utgår för de båda.

Rapportens omfattning
Denna delårsrapport omfattar perioden från och med
den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2018.
De jämförande uppgifterna i delårsrapporten avser
motsvarande period under 2017, om inte annat anges.
Samtliga uppgifter i rapporten avser ProstaLundkoncernen, om det inte uttryckligen anges att
uppgifterna avser moderbolaget ProstaLund AB (publ).

Finansiell ställning och finansiering – fjärde
kvartalet
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
-1 104 (-2 970) KSEK. Likvida medel uppgick vid
periodens utgång till2 886 (1 584) KSEK. %. Bolaget har
upptagit ett lån från ALMI på 1 MSEK samt ett brygglån
på 1,7 MSEK från tre styrelseledamöter samt VD.

Omsättning och resultat
Nettoomsättningen uppgick till 13 567 (13 544) KSEK,
vilket var oförändrat jämfört med föregående år.
Rörelseresultatet uppgick till -12 950 (-16 900) KSEK.
Resultatförbättringen
beror
dels
på
kostnadsneddragningar
samt
moderbolaget
efterskänkte ett lån till dotterbolaget som varit
nedskrivet i moderbolaget sedan tidigare. Resultat efter
skatt uppgick till -12 950 (-16 894) KSEK.

Organisation
Vid utgången av perioden hade bolaget 8 (8) anställda,
varav 8 (4) kvinnor och 8 (4) män. Genomsnittligt antal
anställda under perioden var 8.

Forskning och utveckling
Omsättning och resultat – fjärde kvartalet

Utvecklingsarbete drivs i egen regi i samarbete med
externa kliniker och teknikkonsulter. Utvecklingsarbetet
är inriktat på nyutveckling och vidareförädling av
nuvarande produktportfölj.

Nettoomsättningen uppgick till 3 829 (3 443) KSEK, vilket
var en ökning med 11%. Rörelseresultatet uppgick till –
3 408(-4 982) KSEK. Resultat efter skatt uppgick till – 3
405 (-4 969) KSEK.

Investeringar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick
till 5 (0) KSEK. Investeringar i immateriella
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Om koncernen av något skäl inte kan fortsätta att driva
verksamheten, kan det påverka koncernens möjlighet
att realisera tillgångarnas redovisade värden, speciellt
relaterat
till
balanserade
utgifter
för
utvecklingsarbeten, samt att betala skulder i normal
takt och till de belopp som finns upptagna i koncernens
delårsrapport.

Försäkringar
ProstaLund har sedvanlig företagsförsäkring som även
innefattar ett produktansvarsskydd. Försäkringsskyddet
är föremål för löpande översyn. Styrelsen bedömer att
företagsförsäkringen är anpassad till verksamhetens
nuvarande omfattning.

Tvister

Värdering av immateriella tillgångar

ProstaLund är inte part i något rättsligt förfarande eller
skiljeförfarande som har betydande effekter på bolagets
finansiella ställning eller lönsamhet. Styrelsen känner
inte heller till några omständigheter som skulle kunna
leda till att något sådant rättsligt förfarande eller
skiljeförfarande skulle kunna uppkomma.

De
redovisade
balanserade
utgifterna
för
utvecklingsarbeten är föremål för ledningens
nedskrivningsprövning. Det mest kritiska antagandet,
som utvärderas av ledningen, avser huruvida den
immateriella tillgången förväntas generera framtida
ekonomiska fördelar, som åtminstone motsvarar den
immateriella tillgångens redovisade värde. Ledningens
bedömning är att de förväntade framtida kassaflödena
är tillräckliga för att motivera den immateriella
tillgångens redovisade värde, varför någon nedskrivning
inte har gjorts. Värderingen är dock baserad på och
beroende av förutsättningarna för fortsatt drift.

Riskfaktorer
ProstaLunds verksamhet påverkas av ett antal risker
vars effekter skulle kunna ha en negativ inverkan på
dess framtid, resultat eller finansiella ställning. I senaste
årsredovisningen, som finns tillgänglig på bolagets
hemsida www.prostalund.se, finns en beskrivning av
riskfaktorerna. Nedan listas, utan inbördes ordning, de
riskfaktorer som bedöms vara av störst betydelse:
-

Ersättningspolicy
Vägledande är att ProstaLund ska erbjuda sin ledning
och nyckelpersoner konkurrenskraftig ersättning
baserad på marknadsläget, företagets prestation och
individuell prestation. Ersättningens utformning ska
försäkra att ledningen och nyckelpersoner och
aktieägarna har gemensamma mål.

Beroende av finansiering
Beroende av nyckelpersoner
Regulatoriska godkännanden
Produktansvar
Valutarisk
Konkurrens

Valberedningen
I enlighet med beslut vid årsstämman är styrelsens
ordförande sammankallande till valberedningen. Efter
samråd med bolagets största ägare per 2018-09-30,
kom valberedningen att bestå av följande tre
ledamöter: Kerstin Jakobsson (ordf), William
Gunnarsson samt Sonny Schelin.

Förutsättningar för fortsatt drift
Den finansiella delårsinformationen har upprättats
utifrån förutsättningen om fortsatt drift. Bolaget har
historiskt redovisat förluster. Vid upprättandet av
delårsrapporten har ledningen baserat sina antaganden
på existerande likvida medel och förväntad finansiering
genom nyemission samt ökad försäljning.

Valberedningen förbereder förslag till årsstämman
2019 avseende bl.a. styrelsens ledamöter, revisorer,
ersättningar m.m.

Vid uppskattning av framtida utgifter har ledningen
beaktat att vissa utgifter är under ledningens kontroll
och kan därmed elimineras eller skjutas på framtiden.
Dock kan inte den pågående verksamheten
upprätthållas under de kommande tolv månaderna om
inte tillkommande finansiering erhålls. Ledningen är
medveten om att det föreligger osäkerheter i
uppskattningen av de framtida kassaflödena samt
osäkerhet i finansiering av verksamheten.

Senaste dag för att lämna förslag till valberedningen är
den 26 Mars 2019.
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Årsredovisning

Redovisningsprinciper

Årsredovisning för 2017 publicerades den 25 april 2018
Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida
www.prostalund.se.

Denna rapport har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen
och
Bokföringsnämndens
allmänna
råd.
Redovisningsprinciper
och
beräkningsmetoder som tillämpats överensstämmer
med de redovisningsprinciper som användes vid
upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Årsstämma
Årsstämma hölls den 16 maj 2018 i Lund. Protokollet
finns
tillgängligt
på
bolagets
hemsida
www.prostalund.se.

Revisorsgranskning
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av
bolagets revisorer.

Utdelningsförlag
Styrelsens förslag är att ingen vinstutdelning sker till
bolagets aktieägare.

Framtida rapportdatum
-

2019-04-09 Årsredovisning 2018
2019-05-07 Delårsrapport Jan-Mar 2019
2019-05-07 Årsstämma
2019-07-16 Delårsrapport Apr-Jun 2019
2019-10-24 Delårsrapport Jul-Sep 2019
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019

ProstaLund AB (publ)
Lund 21 februari 2019

Styrelsen

Kontakt

För ytterligare information kontakta:
Hans Östlund, VD, +46 (0) 70 624 07 40, hans.ostlund@prostalund.com

Om
ProstaLund

ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och
marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat
behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad
prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Spotlight och har cirka 1 500 aktieägare. Se även www.prostalund.se.
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Resultaträkning i sammandrag – koncern
Alla belopp i KSEK
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor

Okt-Dec 2018

Okt-Dec 2017

Jan-Dec 2018

Jan- Dec 2017

3 829
-1 270

3 443
-347

13 567
-5 447

13 544
-4 539

2 559

3 096

8 120

9 005

Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader
Övriga rörelseintäkter

-3 683
-1 950
-472
182

-5 560
-2 128
-411
-6

-12 766
-6 962
-1 831
554

-18 323
-6 383
-1 210
11

Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

-44
-3 408

27
-4 982

-65
-12 950

0
-16 900

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Skattekostnad
Periodens resultat

4
-1
-3 405
-3 405

0
-4 982
13
-4 969

4
-4
-12 950
-12 950

-7
-16 907
13
-16 894

Varav hänförligt till aktieägare i moderbolaget

-3 405

-4 969

-12 950

-16 894

Okt-Dec 2018
-0,25
0,93
66%
13 698 052
13 698 052

Okt-Dec 2017
-0,48
1,34
77%
10 273 539
10 273 539

Jan-Dec 2018
-0,99
0,93
66%
13 698 052
13 127 300

Jan- Dec 2017
-1,64
1,34
77%
10 273 539
10 273 539

Bruttovinst

Data per aktie
Resultat per aktie, sek (före och efter utspädning)
Eget kapital per aktie, sek
Soliditet, %
Antal utestående aktier
Genomsnittligt antal utestående aktier

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet. Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Resultat per aktie. Periodens resultat i förhållande till
genomsnittligt vägt antal aktier
Eget kapital per aktie. Eget kaptital i förhållande till
antal aktier vid periodens slut.

Kvartalsvis resultatutveckling
Alla belopp i KSEK
Nettoomsättning
Bruttoresultat
Bruttomarginal i %
Omkostnader
Rörelseresultat
Periodens resultat
Kassaflöde

Q4 2018

Q3 2018

Q2 2018

Q1 2018

Q4 2017

Q3 2017

Q2 2017

Q1 2017

3 829

3 819

3 193

2 726

3 443

4 241

2 273

3 587

2 559
67%
-6 105
-3 408
-3 405
1 407

1 933
51%
-4 315
-2 173
-2 175
-2 676

1 872
59%
-5 263
-3 335
-3 335
-4 887

1 756
64%
-5 876
-4 034
-4 035
7 458

3 096
90%
-8 099
-4 982
-4 969
-3 667

2 468
58%
-4 624
-2 160
-2 161
-4 969

1 157
51%
-7 461
-6 309
-6 310
-6 021

2 284
64%
-5 732
-3 449
-3 454
-4 431
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Balansräkning i sammandrag – koncern
Alla belopp i KSEK
Tillgångar
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Varulager
Kundfordringar
Övriga fordringar
Likvida medel
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Långfristiga skulder, räntebärande
Kortfristiga skulder, räntebärande
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Summa eget kapital och skulder

2018-12-31

2017-12-31

6 593
151
6 721
1 963
842
2 886
19 156

5 506
303
7 269
2 325
937
1 584
17 924

12 711
1 000
1 728
1 739
1 978
19 156

13 775
0
0
1 984
2 165
17 924

Koncernens förändringar i eget kapital i sammandrag
Alla belopp i KSEK
Ingående balans
Nyemissioner
Kostnader för nyemissioner
Periodens resultat
Omräkningsdifferens
Utgående balans

2018-12-31
13 775
13 013
-1 284
-12 950
157
12 711

7

2017-12-31
30 812
-16 894
-143
13 775
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Kassaflödesanalys i sammandrag – koncern
Kassaflödesanalys i sammandrag-koncernen
Alla belopp i KSEK
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för icke kassaflödespåverkande poster
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar i rörelsekapital

Okt-Dec 2018
-3 405
-468
-

Okt-Dec 2017
-4 982
-402
-

Jan-Dec 2018
-12 950
484
-

Jan- Dec 2017
-16 907
681
-

-3 873

-5 384

-12 466

-16 226

2 769
-1 104

2 414
-2 970

573
-11 893

112
-16 114

-190
-5
4
-191

-697
0
-697

-1 257
-5
0
-1 262

-2 974
-2 974

Nyemission
Transaktionskostnader hänförliga till nyemission
Upptagande av lån
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

2 702
2 702

0

13 013
-1 284
2 728
14 457

0

Summa periodens kassaflöde

1 407

-3 667

1 302

-19 088

Likvida medel vid periodens ingång
Likvida medel vid periodens utgång

1 479
2 886

8 918
5 251

1 584
2 886

20 672
1 584

Förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Aktivering av utvecklingsutgifter
Förvärv/Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Förvärv/Avyttring av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
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Resultaträkning i sammandrag – moderbolaget
Alla belopp i KSEK
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttovinst

Okt-Dec 2018

Okt-Dec 2017

Jan-Dec 2018

Jan- Dec 2017

2 647
-519
2 128

2 400
309
2 709

8 718
-3 204
5 514

8 988
-2 732
6 256

Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

-2 180
-1 946
-472
138
0
-2 332

-3 066
-2 128
-411
0
-11 452
-14 348

-7 842
-6 958
-1 831
510
-1 532
-12 139

-9 385
-6 383
-1 210
0
-11 452
-22 174

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Skattekostnad
Periodens resultat

4
-1
-2 329
-2 329

179
0
-14 169
-14 169

4
-1
-12 136
-12 136

0
-477
-22 651
-22 651

Balansräkning i sammandrag – moderbolaget
Alla belopp i KSEK
Tillgångar
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Finansiella tillgångar
Lager
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Kassa och bank
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Kortfristiga skulder, räntebärande
Skulder till koncernföretag
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Summa eget kapital och skulder
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2018-12-31

2017-12-31

6 593
99
512
5 932
2 282
239
699
2 385
18 741

5 443
221
514
6 362
1 124
900
731
1 039
16 334

12 327
2 715
50
1 913
1 736
18 741

12 747
0
50
1 685
1 852
16 334

