Delårsrapport januari-mars 2020

Historiskt starkt kvartal
-Kraftigt ökad försäljning och förbättrat resultat

1 januari-1 mars
•

Nettoomsättningen uppgick till 4,6 MSEK (3,6)

•

Resultat efter skatt uppgick till -1,6 MSEK (-2,9)

•

Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK (-0,21)

•

Likvida medel uppgick till 9,7 MSEK (3,1) vid
periodens slut

Viktiga händelser under kvartalet
•

Nytt avtal med GHP Gastro Center Skåne AB

•

Covid-19 pandemi utbryter i Europa, vilket har haft
negativ påverkan på försäljningen

Viktiga händelser efter kvartalet
•

Dotterbolaget Nordisk Medicin & Teknik
levererar mekaniska droppräknare till
intensivvården med anledning av corona

•

Thomas Falk har rekryterats som Director R&D
med start Aug-20

•

Professor Per-Anders Abrahamsson förordar
vår metod i debattartikel i Dagens Medicin
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(MSEK)
Nettoomsättning
Bruttomarginal, %
Rörelseresultat
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Genomsnittligt antal anställda

”ProstaLund vinner allt mer mark i Norden”

Hans Östlund
VD, ProstaLund AB (publ)
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VD ord
Vårt fokus på kärnverksamheten CoreTherm® i Norden resulterade i ett rekordkvartal avseende
försäljningen. Vi startade januari med ett högt tempo och redan i mitten på februari passerade vi förra årets
försäljning jämfört med samma period föregående år. Sen kom Coronautbrottet, men trots pandemins
framfart som inneburit en avmattning av antalet utförda CoreTherm®-behandlingar sedan början av mars,
kan vi summera en mycket god försäljningstillväxt och kraftigt förbättrat resultat under kvartalet.
Geografiskt fokus på Norden
Vår försäljningstillväxt är starkt korrelerad till antalet behandlingar. Ett bevis för detta är att vi sålde nästan
140 st fler CoreTherm® behandlingskatetrar under första kvartalet i år jämfört med samma period förra året.
Det ökade antalet CoreTherm®- behandlingar bekräftas i kontakten med våra kunder. Under perioden
januari och februari kontaktades i stort sett samtliga nordiska kunder för en avstämning.
Våra unika patenterade behandlingskatetrar, engångsartikel, är en förutsättning vid värmebehandlingar som
utförs med vår behandlingsmetod, CoreTherm®. På vår hemmamarknad i Norden ökade försäljningen av
behandlingskatetrar med 72 % i Sverige jämfört med förra årets första kvartal och i Danmark med 60 %.
Försäljning behandlingskatetrar moderbolaget
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Marknadspositionering
Vi ser ut att vara några steg närmre vår målsättning att alla nordiska patienter med godartad
prostataförstoring erbjuds botande behandling med CoreTherm®. Ett illustrerande exempel på detta är
intervjun på www.prostataproblem.se där urolog Gunnar Trygg från Urologifocus i Stockholm konstaterar att
”Många väljer CoreTherm® ”. Fortfarande har vi dock en bit kvar till målet, då vi varje vecka har dialog med
patienter som inte upplysts om vår behandling. Detta strider mot svensk lag som säger att patienten såväl
ska få information om, samt möjlighet att välja, den behandling patienten själv föredrar. Vi har under
kvartalet återigen påmint urologkåren i landet om patienternas rättigheter. Vi kommer även fortsättningsvis
att oförtrutet stå upp alla män med godartad prostataförstoring legala rätt att ha möjligheten att välja
CoreTherm®, om de så önskar.
Våra nya centra, såväl Regionshospitalet Holstebro som GHP Gastro Center Skåne, behandlade sina första
patienter under kvartalet. Vi för fortsatt diskussioner med flera nya potentiella centra
och vår förhoppning är att några av dessa startar upp CoreTherm®-verksamhet snarast möjligt, trots
rådande pandemi.
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Ökad information till patienter och remitterande urologer
Vi fortsätter att sprida information om CoreTherm® behandlingen till patienter och anhöriga samt
sjukvården och dess beslutsfattare. Det mycket glädjande att vi även kan se på vår hemsida,
www.CoreTherm.com, att allt fler aktivt själva söker information om metoden. Trenden för antalet svenska
besökare på hemsidan är fortsatt starkt ökande. Ca 22 000 svenskar, majoriteten äldre herrar, besökte vår
hemsida under kvartalet. Det är nästan 3 gånger fler än motsvarande period 2019 och en uppgång med ca
70 % jämfört med fjärde kvartalet förra året.
Effekten av detta ökade intresse är att fler patienter efterfrågar värmebehandling med CoreTherm®. Baserat
på detta är vi övertygade om att en stor del av våra framgångar kan förklaras av större kunskap och
kännedom om CoreTherm®.
Bidragande till den ökade kännedomen är också att ju fler som blir behandlade med CoreTherm®, desto fler
är det som sprider sina upplevelser om resultatet av behandlingen. Då metoden fungerar så väl blir det
många positiva ringar på vattnet när antalet behandlade ökar. Enligt 2019 års statistik från Socialstyrelsen
kan vi konstatera att antalet män, enbart i Sverige, som köpte läkemedel specifikt mot godartad
prostataförstoring nu har passerat 200 000 i antal. Flertalet av dessa skulle bli bättre hjälpta av en
värmebehandling med CoreTherm®.
Effekten av Covid -19 pandemin
Som för många andra bolag har tyvärr covid-19 pandemin inneburit en inbromsning även för ProstaLund.
Planerade operationer och behandlingar och kliniska studier skjuts nu på framtiden när vården prioriterar de
svårast sjuka. När pandemin avklingat kommer vården att behöva ta sig an de växande köerna inom vården
och behöver behandlingsmetoder som underlättar för dem att minska köerna. Värmebehandling med
CoreTherm® är och kommer att vara ett lämpligt alternativ för de män med förstorad prostata. Upp till 3
gånger fler botande behandlingar skulle vården kunna utföra, dessutom med färre resurser, om de
värmebehandlar istället för att operera denna patientgrupp. Det är dessa argument som vi nu framför i
kontakt med företrädare för landets regioner och sjukvård.
Fortsatt intensivt arbete för att vidareutveckla produktplattformen
Vi har under kvartalet utan anmärkningar haft en revision från TÜV SÜD, vår notified body. Vi kan konstatera
att vårt kvalitetssystem håller högsta klass. Samtidigt fortlöper arbetet med att dokumentera vår nya
CoreTherm®-plattform för att möta de krav som det medicintekniska regelverket inom EU ställer.
Med vår fina utveckling under januari och februari i år, ser jag pandemin till trots, fortsatt stora möjligheter
till en god tillväxt för 2020 och kan konstatera att ProstaLund vinner allt mer mark i Norden.

Hans Östlund,
VD, ProstaLund AB (publ)
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Finansiell information
Bolagsuppgifter

Omsättning och resultat

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).

Nettoomsättningen uppgick till 4 563 (3 580) KSEK,
vilket var en ökning med 27 % jämfört med föregående
år. Rörelseresultatet uppgick till - 1592 (-2845) KSEK.
Resultatförbättringen
beror
dels
på
kostnadsneddragningar i dotterbolagen samt den
ökade försäljningen i framförallt Sverige. Resultat efter
skatt uppgick till -1 608 (-2 868) KSEK.

Investeringar

Aktien

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick
till 0 (0) KSEK. Investeringar i immateriella
anläggningstillgångar uppgick till 1 366 (221) KSEK.
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick
till 0 (0) KSEK.

ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth
Market. Bolaget handlas under kortnamnet PLUN och
ISIN-koden SE0002372318. Certified Adviser är Västra
Hamnen Corporate Finance AB.
Antal aktier vid periodens utgång var 32 525 451 st. 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
1 386 (383) KSEK. Likvida medel uppgick vid periodens
utgång till 9 713 (3 087) KSEK. Eget kapital uppgick till 20
227 (9 871) KSEK och soliditeten uppgick till 75(59)
procent.

Rapportens omfattning
Denna delårsrapport omfattar perioden från och med
den 1 januari 2020 till och med den 31 mars 2020. De
jämförande uppgifterna i delårsrapporten avser
motsvarande period under 2019, om inte annat anges.
Samtliga uppgifter i rapporten avser ProstaLundkoncernen, om det inte uttryckligen anges att
uppgifterna avser moderbolaget ProstaLund AB (publ).

Vid utgången av perioden hade bolaget 5 (6) anställda,
varav 2(3) kvinnor och 3 (3) män. Genomsnittligt antal
anställda under perioden var 5. Antal konsulter är ca 5
st.

Effekten av covid-19 pandemin

Forskning och utveckling

Pandemin har för närvarande inte påverkat
produktionen, medan bolagets försäljning under
kvartalet har påverkats negativt. Bolaget uppskattar
detta till ca 1,0 MSEK för första kvartalet.

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

Organisation

Bolaget räknar med att covid-19-pandemin kommer att
ha en betydande negativ påverkan på ProstaLunds
omsättning och resultat under ett antal månader. Hur
stora eller långvariga effekterna av covid-19 kommer att
bli för Bolaget är i dagsläget mycket svårbedömt.

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.

Bolaget
har
implementerat
myndigheternas
säkerhetsföreskrifter för att hindra smittspridning och
skydda personalen. Resor och konferenser är med
anledningen av pandemin är förnärvarande helt
stoppade.

Tvister
ProstaLund är inte part i någon rättslig tvist eller
skiljeförfarande. Styrelsen känner inte heller till några
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tillgångens redovisade värde, varför någon nedskrivning
inte har gjorts. Värderingen är dock baserad på och
beroende av förutsättningarna för fortsatt drift.

omständigheter som skulle kunna leda till att någon
sådan rättslig process är förestående.

Riskfaktorer

Ersättningspolicy

ProstaLunds verksamhet påverkas av ett antal risker
vars effekter skulle kunna ha en negativ inverkan på
dess framtid, resultat eller finansiella ställning.
Minskad efterfrågan, valutaförändringar och
produktions-störningar utgör osäkerhetsfaktorer men
ej väsentliga risker. Dock kan detta, som tidigare
nämnts, komma att påverkas av covid-19. För en
närmare beskrivning av de risker och
osäkerhetsfaktorer som ProstaLund står inför hänvisas
till senaste årsredovisningen, som finns tillgänglig på
bolagets hemsida www.prostalund.se, omfattande en
beskrivning av de olika riskfaktorerna.

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.

Årsredovisning
Årsredovisning för 2019 publicerades den 8 april 2020.
Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida
www.prostalund.se.

Årsstämma 2020
Årsstämman för 2020 kommer att hållas den 7 maj 2020
i Lund.

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, ökad försäljning och
eventuell möjlighet till annan finansiering.

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

Framtida rapportdatum

Vid uppskattning av framtida utgifter har ledningen
beaktat att vissa utgifter är under ledningens kontroll
och kan därmed elimineras eller skjutas på framtiden.
Ledningen är medveten om att det föreligger
osäkerheter i uppskattningen av de framtida
kassaflödena samt osäkerhet i finansiering av
verksamheten.

-

2020-07-17 Delårsrapport apr-jun 2020
2020-10-23 Delårsrapport jul-sep 2020
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020

Redovisningsprinciper
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.

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.

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

Värdering av immateriella tillgångar
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
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ProstaLund AB (publ)
Lund 7 maj 2020

Styrelsen

FRÅGOR KRING RAPPORTEN BESVARAS AV
Hans Östlund, VD, ProstaLund AB
Tel: 070-624 07 40 | E-post: hans.ostlund@prostalund.com

OFFENTLIGGÖRANDE
Denna information är sådan information som ProstaLund AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 maj 2020 kl. 12:30 CET.

ADRESS
ProstaLund AB
Mobilvägen 10
SE-223 62 Lund

ProstaLund är listat på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget handlas under
kortnamnet PLUN och ISIN-koden SE0002372318.

Certified Advisor är Västra Hamnen Corporate Finance AB.
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Resultaträkning i sammandrag – koncern
Jan-Mar 2020

Jan-Mar 2019

Jan-Dec 2019

4 563
-1 289

3 580
-1 296

12 886
-3 891

3 274

2 284

8 995

Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader
Övriga rörelseintäkter

-2 900
-1 206
-753
32

-2 239
-2 607
-406
123

-9 572
-7 429
-2 834
451

Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

-39
-1 592

-2 845

-49
-10 438

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

-16
-1 608
-1 608

-23
-2 868
-2 868

-145
-10 583
-10 583

Varav hänförligt till aktieägare i moderbolaget

-1 608

-2 868

-10 583

Jan-Mar 2020
-0,05
0,62
75%
32 525 451
32 525 451

Jan-Mar 2019
-0,21
0,72
59%
13 698 052
13 698 052

Jan-Dec 2019
-0,46
0,62
75%
32 525 451
23 169 589

Alla belopp i KSEK
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
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 balansomslutni

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.
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Kvartalsvis resultatutveckling
Alla belopp i KSEK

Q1 2020

Q4 2019

Q3 2019

Q2 2019

Q1 2019

Q4 2018

Q3 2018

Nettoomsättning

4 563

3 390

3 091

2 825

3 580

3 829

3 819

Bruttoresultat
Bruttomarginal i %
Omkostnader
Rörelseresultat
Periodens resultat
Kassaflöde

3 274
72%
-4 859
-1 592
-1 608
-47

2 677
79%
-5 154
-2 381
-2 399
-3 788

2 110
68%
-4 219
-2 002
-2 030
-892

1 924
68%
-5 210
-3 210
-3 286
11 353

2 284
64%
-5 252
-2 845
-2 868
201

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

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

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

2020-03-31

2019-03-31

2019-12-31

9 925
29
5 338
931
944
9 713
26 880

6 772
83
6 258
230
402
3 087
16 832

8 596
43
5 807
833
1 202
9 760
26 241

20 227
333
400
3 405
2 515
26 880

9 871
800
1 915
1 723
2 523
16 832

22 232
400
400
2 007
1 202
26 241

2019-03-31
12 711
-2 868
28
9 871

2019-12-31
12 711
23 978
-3 887
-10 583
13
22 232

Koncernens förändringar i eget kapital i sammandrag
2020-03-31
22 232
-1 608
-397
20 227

Alla belopp i KSEK
Ingående balans
Nyemission
Kostnader för nyemission
Periodens resultat
Omräkningsdifferens
Utgående balans
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Kassaflödesanalys i sammandrag – koncern
Jan-Mar 2020
-1 608
-346
-

Jan-Mar 2019
-2 868
86
-

Jan-Dec 2019
-10 583
242
-

-1 954

-2 782

-10 341

3 340
1 386

3 165
383

1 176
-9 165

-1 366
-1 366

-221
52

-2 174
50

-169

-2 124

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

-67
-67

-13
-13

23 978
-3 887
-1 928
18 163

Summa periodens kassaflöde

-47

201

6 874

9 760
9 713

2 886
3 087

2 886
9 760

Alla belopp i KSEK
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för icke kassaflödespåverkande poster
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar i rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Aktivering av utvecklingsutgifter
Förvärv/Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Förvärv/Avyttring av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Likvida medel vid periodens ingång
Likvida medel vid periodens utgång
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Resultaträkning i sammandrag – moderbolaget
Jan-Mar 2020

Jan-Mar 2019

Jan-Dec 2019

4 473
-1 235
3 238

3 507
-1 126
2 381

12 534
-3 573
8 961

Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

-2 819
-1 206
-753
32
-39
-1 547

-1 887
-2 607
-406
123
-2 396

-9 912
-7 001
-2 834
451
-35
-10 370

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

-16
-1 563
-1 563

-23
-2 419
-2 419

-145
-10 515
-10 515

Alla belopp i KSEK
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttovinst

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
Långfristiga skulder, räntebärande
Kortfristiga skulder, räntebärande
Skulder till koncernföretag
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Summa eget kapital och skulder
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2020-03-31

2019-03-31

2019-12-31

9 925
29
514
4 692
857
718
944
9 649
27 328

6 772
83
514
5 530
1 066
498
301
2 980
17 744

8 596
43
514
5 190
780
668
1 197
9 671
26 659

20 341
333
400
858
3 363
2 033
27 328

10 808
800
1 915
50
2 592
1 579
17 744

21 904
400
400
858
1 944
1 153
26 659

