
 
 
 
 
 
 

 

 

Denna version har uppdaterats den 13 februari 2015 kl.10.00 genom att ingående balansräkning per den 
1 januari 2012 har lagts till i not 3 på s. 29. 

Hansa Medical bokslutskommuniké 2014 
 
Väsentliga händelser 

Fjärde kvartalet 2014  

• Nettoomsättningen för Koncernen uppgick till 841 KSEK för fjärde kvartalet 2014, jämfört 
med 762 KSEK för fjärde kvartalet 2013 och 392 KSEK för fjärde kvartalet 2012. 

• Resultat efter skatt för Koncernen uppgick för fjärde kvartalet 2014 till -12 771 KSEK, 
jämfört med -4 206 KSEK för fjärde kvartalet 2013 och -3 574 KSEK för fjärde kvartalet 
2012. 

• Rörelseresultatet för Koncernen för fjärde kvartalet 2014 uppgick till -8 558 KSEK, jämfört 
med -4 282 KSEK för fjärde kvartalet 2013 och -3 913 KSEK för fjärde kvartalet 2012. 

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick för fjärde kvartalet 2014 till -0,51 
SEK, jämfört med -0,18 SEK för fjärde kvartalet 2013 och -0,15 SEK för fjärde kvartalet 
2012. 
 

• Birgit Stattin Norinder utsågs den 1 oktober 2014 till styrelseordförande i Hansa Medical 
efter Bo Håkanssons bortgång den 29 september 2014.  

• Fredrik Lindgren utsågs den 25 november 2014 till ny verkställande direktör.  
 
Januari-december 2014 

• Nettoomsättningen för Koncernen uppgick till 4 716 KSEK för räkenskapsåret 2014, jäm-
fört med 1 727 KSEK för räkenskapsåret 2013 och 2 619 KSEK för räkenskapsåret 2012.  

• Årets resultat efter skatt för Koncernen uppgick för räkenskapsåret 2014 till -29 042 
KSEK, jämfört med -17 562 KSEK för 2013 och -16 468 KSEK för 2012.  

• Rörelseresultatet för Koncernen för räkenskapsåret 2014 uppgick till -24 709 KSEK, jäm-
fört med -17 629 KSEK för 2013 och -16 798 KSEK för 2012.  

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick för räkenskapsåret 2014 till -1,16 
SEK, jämfört med -0,75 SEK för 2013 och -0,75 SEK för 2012.  
 

• Bolaget rapporterade den 27 januari 2014 om framgångsrikt genomförd fas I-studie med 
IdeS. Studien visade att IdeS inaktiverade antikroppar säkert, snabbt och effektivt. 

• Bolaget lämnade den 3 mars 2014 in ansökan och fick den 6 maj 2014 av Läkemedels-
verket godkänt att genomföra en fas II-studie för IdeS. 

• Bolaget genomförde under mars-april 2014 en företrädesemission vilket tillförde Bolaget 
35,6 MSEK efter emissionskostnader. 

• Bolaget meddelade den 9 juli 2014 att man påbörjade en klinisk fas II-studie med IdeS i 
högsensitiserade patienter på väntelista för njurtransplantation.  

• Bolaget meddelade den 18 augusti 2014 att den andra patienten som inkluderats i den 
kliniska fas II-studien genomgått en framgångsrik transplantation. 

• Bo Håkansson, Hansa Medicals styrelseordförande och grundare, avled den 29 septem-
ber 2014 efter en motorcykelolycka. 
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Väsentliga händelser efter utgången av räkenskapsåret 2014 

• Bolaget rapporterade den 7 januari 2015 att sista patienten inkluderats och doserats i den 
kliniska fas II-studien avseende IdeS i högsensitiserade patienter på väntelista för njur-
transplantation.  

• Bolaget rapporterade den 20 januari 2015 preliminära resultat från den kliniska fas II-
studien innebärande att IdeS snabbt och effektivt reducerar nivåerna av HLA-antikroppar. 

• Göran Arvidson utsågs den 27 januari 2015 till ekonomichef. 
• Bolaget meddelade den 29 januari 2015 bildandet av en medicinsk rådgivande kommitté 

för IdeS i anti-GBM (Goodpastures sjukdom). 
• Hansa Medical upptog den 2 februari 2015 ett lån om 20 MSEK från huvudägaren Next-

tobe AB. Syftet med lånet var att förstärka bolagets finansiella uthållighet. Lånet löper med 
marknadsmässig ränta och långivaren har rätt att kräva återbetalning vid utgången av 
2015.  

• Bolaget meddelade den 5 februari 2015 att Dr. Stanley Jordan utsetts till medicinsk rådgi-
vare i USA och att tillstånd erhållits från amerikanska läkemedelsverket FDA att kliniskt 
pröva IdeS i sensitiserade transplantationspatienter i USA. 

• Bolaget meddelade den 12 februari 2015 att man utvecklar och inlämnar patentansökan 
avseende en andra generationens IdeS-molekyl, som syftar till att möjliggöra upprepad 
dosering och potentiellt ge IdeS en roll inom behandling av kronisk autoimmun sjukdom.  

• Bolaget offentliggjorde den 12 februari 2015 att preliminär ansökan har ingetts om uppta-
gande till handel på NASDAQ Stockholm. 

• Styrelsen föreslog att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014. 
 

 

Definitioner 

Soliditet 
Summa eget kapital i förhållande till balansomslutning   

Hansa Medical

Nyckeltal för koncernen
Fjärde kvartalet 1 januari - 31 december

TSEK 2014 2013 2012 2014 2013 2012

Nettoomsättning 841 762 392 4 716 1 727 2 619
Rörelseresultat -8 558 -4 282 -3 913 -24 709 -17 629 -16 798
Årets resultat -12 771 -4 206 -3 574 -29 042 -17 562 -16 468

Resultat per aktie före och efter utspädning (kr) -0,51 -0,18 -0,15 -1,16 -0,75 -0,75

Eget kapital för koncernen 49 804 45 349 60 585

Soliditet för koncernen 91,7% 89,6% 95,6%

Balanserade utvecklingsutgifter 36 882 38 000 37 936
Kassaflöde från den löpande verksamheten -23 623 -14 830 -17 899
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VD-ord  

Bästa aktieägare och andra intressenter i Hansa Medical, 
 
Den 28 september 2014 avled Hansa Medicals styrelseordförande och grundare Bo Håkans-
son i en motorcykelolycka. Bo är djupt saknad inte bara av sin familj och sina vänner, utan 
också av en lång rad affärsbekanta som han gjort ett stort avtryck på genom sina många år i 
svenskt näringsliv, samt av Hansa Medicals personal och styrelse. Jag själv hade förmånen att 
arbeta för och med Bo Håkansson under närmare 20 år. På så vis kom jag redan i mitten av 
1990-talet i kontakt med forskarna, ledda av Lars Björck, och forskningen bakom Hansa Me-
dical, då den bedrevs som ett projekt inom Active Biotech. Jag har sedan följt projektet genom 
dess bolagisering 2001 och var 2007 VD för Biolin Scientific som då knoppade av sitt dotter-
bolag Hansa Medical till sina aktieägare. Sedan några år är jag tillbaka i Hansa Medical som 
styrelseledamot, och sedan den 25 november 2014 som VD. 
 
När jag tar över Hansa Medical får jag det yttersta ansvaret för en läkemedelskandidat, IdeS, 
som har en stor medicinsk möjlighet och kommersiell potential. Jag får förmånen att inträda i 
ett skede då mycket av det tidsödande förarbetet i form av preklinisk utveckling och tidiga 
kliniska studier är avklarat, och då projektet går in i sitt mest spännande skede; att färdigut-
veckla produkten genom pivotala kliniska studier. 
 
IdeS är en i flera avseenden anmärkningsvärd läkemedelskandidat. IdeS klyver alla antikroppar 
av IgG-typ snabbt och effektivt, och detta utan att ha någon annan känd aktivitet i människo-
kroppen. Klyvningen sker på samma vis varje gång och restprodukten är två antikroppsfrag-
ment. Detta är en spektakulär och dramatisk effekt. Eftersom IdeS är ett naturligt enzym från 
streptokock-bakterien, så har det haft många årtusenden av evolution att utvecklas och skapa 
sin roll, vilket är förklaringen till denna specificitet och effektivitet. Vi har haft möjlighet att stu-
dera IdeS aktivitet i många olika modeller i provrör, djur och människa. Det är därmed väl do-
kumenterat att IdeS har sin specifika effekt i alla människor oavsett sjukdom eller annat kliniskt 
tillstånd. 
 
När IdeS upptäcktes 2001 rådde det stora tvivel huruvida molekylen skulle kunna bli ett läke-
medel. Det verkade rimligt att ett bakteriellt enzym med en sådan kraftfull effekt också skulle ha 
kraftfulla, möjligen negativa biverkningar. Därför kommersialiserades IdeS i stället inledningsvis 
för laboratoriebruk, och används idag av läkemedelsindustrin för att skapa antikroppsfragment. 
Det tog egentligen ända till 2007 innan vi vågade satsa på en läkemedelsutveckling av IdeS. 
Sedan dess har vi studerat IdeS säkerhetsprofil i ett antal prekliniska modeller, i två toxikolo-
giska studier, i en fas I-studie i friska frivilliga försökspersoner, samt nu senast i en fas II-studie 
med åtta svårt sjuka transplantationspatienter. Efter dessa studier är vi alltmer övertygade om 
att IdeS kommer att visa sig såväl säkert som tolerabelt i de allra flesta patientgrupper och 
indikationer som kan bli aktuella. Och IdeS har verkligen många potentiella medicinska an-
vändningar. De potentiella användningarna inkluderar relativt ovanliga och allvarliga, eller till och 
med dödliga, akuta autoimmuna sjukdomar som anti-GBM (Goodpastures sjukdom) och Guil-
lain-Barrés syndrom. Därutöver kan IdeS tänkas användas för att inaktivera IgG för att möjlig-
göra annan behandling, exempelvis njurtransplantation eller behandling med blodfaktorer som 
förlorat sin effekt till följd av antikroppsbildning. 
 
När vi under 2014 offentliggjorde resultat av vår fas I-studie – i vilken vi visade att IdeS är sä-
kert och tolerabelt vid effektiva doser – har vi fått ett starkt intresse från omvärlden. Läkargrup-
per och kliniska forskare runt omkring i världen ser möjligheter att använda IdeS vid ett stort 
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antal sjukdomar och kliniska tillstånd. Vissa läkemedelsföretag ser möjligheter att använda IdeS 
i kombination med sina egna läkemedel. Andra läkemedelsföretag ser möjligheten att bidra till 
utvecklingen av IdeS i utbyte mot framtida kommersiella rättigheter. Efter att ha haft möjlighet 
att personligen träffa en stor mängd intressenter av olika slag i olika delar av världen, kan jag 
inte benämna intresset för IdeS som annat än mycket stort. 
 
Det vi nu vill göra är att färdigutveckla IdeS genom ett antal pivotala utvecklingsaktiviteter för att 
sedan inleda kommersialiseringen. Vi vill genomföra ett flertal kliniska studier i ett antal olika 
sjukdomar och kliniska tillstånd. Vi behöver också skala upp och kvalitetssäkra produktionen 
av IdeS inför en marknadslansering. För att säkerställa en effektiv färdigutvecklingsprocess vill 
vi förankra våra utvecklingsplaner genom rådgivande och formella kontakter med regulatoriska 
myndigheter. Om våra nuvarande planer faller väl ut skulle IdeS kunna blir föremål för mark-
nadsgodkännande och lansering redan inom några år.  
 
Om IdeS bara skulle bli godkänt för de relativt ovanliga sjukdomar som vi initialt vill utveckla 
IdeS för, så är den kommersiella potentialen nog flera hundra miljoner USD i försäljning per år. 
Om IdeS kan nå ut till många eller lite bredare indikationer, så kanske försäljningspotentialen 
kan mätas i miljarder USD. 
 
För att åstadkomma allt detta behövs, förutom tid, kompetens och kapital. När det gäller kom-
petens tycker jag att vi redan nu i vår organisation är en både ambitiös och kunnig skara. Vi 
ska givetvis bygga vidare på den organisationen. Därutöver har vi lyckats knyta till oss ett 
mycket starkt nätverk av kliniker och forskare. När det gäller kapital så har vi anlitat finansiella 
rådgivare för att bestämma hur vi bäst ska finansiera de utvecklingsplaner vi har, samtidigt som 
vi ansökt om en notering på NASDAQ Stockholm. Och som Bo Håkansson skulle sagt: ”till bra 
investeringar finns det alltid gott om kapital”. 
 
Tack för ordet. 
 
Fredrik Lindgren, VD  
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Styrelsens och ledningens kommentar till verksamheten 

Hansa Medical AB (publ) (”Bolaget”) bildades i juni 2007 samt registrerades av Bolagsverket 
samma månad. Bolaget är ett publikt aktiebolag som regleras av aktiebolagslagen (2005:551). 
Bolagets registrerade adress är Box 785, 220 07 Lund, Sverige. Styrelsen för Hansa Medical 
AB (publ), organisationsnummer 556734-5359 med säte i Lund, avger härmed bokslutskom-
muniké rörande verksamheten i Koncernen och moderbolaget för räkenskapsåret 1 januari till 
31 december 2014. Med ”Koncernen” avses i denna kommuniké den koncern där Bolaget är 
moderbolag. 
 
Rapportens omfattning  

Denna bokslutskommuniké omfattar räkenskapsåret 2014 med jämförelsesiffror för 2013 och 
2012. Samtliga uppgifter i bokslutskommunikén avser hela Koncernen, om det inte uttryckligen 
anges att uppgifterna avser moderbolaget Hansa Medical AB (publ).   
 
Redovisningsprinciper - Övergång till IFRS  

Koncernen och moderbolaget har bytt redovisningsprinciper. Bokslutskommunikén för 2013 
var för både Koncern och moderbolag upprättad enligt Bokföringsnämndens allmänna råd. 
Bokslutskommunikén för 2014 har för Koncernen istället upprättats enligt International Finan-
cial Reporting Standards (IFRS), såsom dessa antagits för tillämpning av EU. Moderbolaget 
tillämpar RFR 2 ”Redovisning för juridiska personer” som ges ut av Rådet för finansiell rappor-
tering. Jämförelsesiffrorna för 2013 och 2012 har räknats om. En beskrivning av effekterna vid 
övergången till IFRS finns i not 3.  
 
Riskfaktorer 

Hansa Medicals verksamhet påverkas av ett antal risker som kan påverka Bolagets resultat 
och finansiella ställning i större eller mindre omfattning. Bedömningen är att inga nya väsentliga 
risker eller osäkerhetsfaktorer har tillkommit sedan årsredovisningen för 2013 avgavs. För en 
detaljerad redogörelse för risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas därför till årsredovisningen för 
2013. 
 
Verksamhet 

Inledning  

Hansa Medical är ett bioteknikbolag med fokus på nya och innovativa immunmodulerande 
enzymer. Bolagets främsta läkemedelskandidat i klinisk utveckling, IdeS, inaktiverar antikroppar 
och har behandlingspotential inom transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Vidare 
har Bolaget utvecklat HBP, en marknadslanserad biomarkör för diagnos och prediktion av svår 
sepsis, samt bedriver preklinisk forskning kring EndoS, ett bakteriellt antikropps-modulerande 
enzym. Verksamheten är baserad i Lund. Bolagets aktie (HMED) är listad för handel på 
NASDAQ First North i Stockholm med Remium Nordic som Certified adviser. 
 
Vision 

Hansa Medicals vision är att skapa ett läkemedelsföretag som utvecklar innovativa läkemedel 
och har god lönsamhet. 
 



 
   

 6 

Mål  

De viktigaste operativa målen på några års sikt är att: 
• utveckla IdeS genom pivotala studier till ett marknadsgodkännande 
• utveckla en andra generationens IdeS för upprepad dosering till klinisk utvecklingsfas 
• utveckla ytterligare en produktkandidat till klinisk utvecklingsfas 

 
De finansiella målen på längre sikt är att: 

• generera betydande intäkter från egenutvecklade produkter 
• nå god lönsamhet 
• skapa ett starkt kassaflöde 

 
Strategier 

Strategi för immateriella rättigheter 

Hansa Medical söker regelmässigt patentskydd för innovationer i syfte att säkra grundläggande 
kommersiella rättigheter. Patentansökan görs normalt sett innan mer betydande resurser läggs 
på forskning och utveckling. Patentering görs dels av helt nya innovationer, dels av innovation-
er som stödjer eller förstärker en tidigare innovation eller patent. Patentansökan kan avse sub-
stanserna i sig, produktionsprocesser eller medicinska användningar. Eftersom innovationerna 
ofta avser naturligt förekommande substanser är det inte alltid möjligt att patentera en sub-
stans i sig, varför patentering istället får inriktas på substansernas produktionsprocess eller 
användning, medicinsk eller annan. Patentansökningar omfattar regelmässigt USA, EU och 
Japan, men även andra internationella marknader där möjligheterna till framgång med paten-
tansökan betraktas som goda samtidigt som den kommersiella potentialen bedöms vara till-
räckligt stor för att motivera kostnaden för patentansökan. Utöver egna patentansökningar 
analyserar Bolaget möjligheter att inlicensiera eller förvärva rättigheter till andras patent.  
 
Utöver patentskydd söker Bolaget andra typer av rättighetsskydd, exempelvis så kallad mark-
nadsexklusivitet som bland annat i USA kan lämnas av FDA för viss tid. 
 
Forskningsstrategi 

Forskning inom Bolaget sker genom en egen forskningsorganisation samt genom långsiktiga 
samarbeten med akademiska forskningsgrupper. Den egna forskningsorganisationen genom-
för dels egna prekliniska experiment, dels ett löpande studium av ledande forskning på de 
vetenskapliga fält som är av intresse för Bolagets verksamhet.  
 
Utvecklingsstrategi 

Bolagets produktutveckling består av prekliniska experiment samt prekliniska och kliniska stu-
dier vars yttersta syfte är att demonstrera att företagets läkemedelskandidater är tillräckligt 
effektiva och säkra för att få godkännande att marknadsföras.  
 
Prekliniska experiment omfattar främst experiment i olika cell- och djurmodeller som genomförs 
för att studera läkemedelskandidatens mekanismer, effekt och säkerhet. Dessa experiment 
kan ske i egen regi av den egna forskningsorganisationen, i samarbete med akademiska forsk-
ningsgrupper eller på uppdragsbasis av prekliniska kontraktsforskningsorganisationer. Prekli-
niska toxikologiska studier görs regelmässigt på uppdragsbasis av specialiserade kontrakts-
forskningsorganisationer som är specialiserade på den typen av verksamhet och har alla nöd-
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vändiga tillstånd för verksamhetens bedrivande. Kliniska studier projektleds oftast av den egna 
personalen medan själva prövningen görs av forskande och praktiserande läkare och läkar-
grupper som har tillgång till och behandlar patienterna. Andra läkare och vetenskapliga exper-
ter övervakar löpande studiens genomförande och uppkommande frågeställningar avseende 
läkemedelskandidatens säkerhet. Analys av de medicinska och regulatoriska förutsättningarna 
för produktkandidater görs löpande av den egna personalen samt av externa konsulter och 
vetenskapliga rådgivare med särskild expertis.  
 
Produktionsstrategi 

Produktion av läkemedelskandidaten sker på olika sätt beroende på i vilket skede i utveckling-
en som läkemedelskandidaten befinner sig. För prekliniska experiment sker produktion i liten 
och experimentell skala i egen regi eller hos akademiska forskningspartners. Produktion för 
pivotala toxikologiska studier, samt för kliniska fas I- och fas II-studier, produktion för pivotala 
kliniska studier, samt för efterföljande marknadsföring och försäljning, sker hos kontraktspro-
ducent. Förutsatt att läkemedlet godkänns för marknadsföring och uppnår tillräckliga försälj-
ningsvolymer, kan Bolaget komma att bygga upp produktion i egen regi. 
 
Kommersialisering 

Bolagets grundläggande strategi för kommersialisering är att utveckla läkemedelskandidater 
genom pivotala studier till godkännande för marknadsföring och sedan introducera läkemedel 
på den internationella marknaden. Distribution kan ske med egen organisation, genom distri-
butör eller genom partnerskap med läkemedelsbolag.  
 
Finansieringsstrategi 

Bolagets kapitalbehov har historiskt sett tillgodosetts främst genom nyemission av aktier med 
företrädesrätt för aktieägarna. Vid ett tillfälle har en nyemission riktats till en ny investerare, till 
marknadsmässiga villkor. I takt med att Bolagets läkemedelskandidater når framgång i utveckl-
ingen öppnas ytterligare möjligheter till finansiering. Som svenskt aktiebolag är förstahandsvalet 
för Bolaget att nyemittera aktier med företräde för aktieägarna. Sekundära möjligheter är utli-
censiering av rättigheter till läkemedelskandidater och nyemission av aktier till nya investerare, 
och så kan ske till för nuvarande aktieägare gynnsamma villkor. Skuldfinansiering bedöms inte 
vara en lämplig finansieringsform, annat än temporärt, innan Bolaget uppnått lönsamhet och 
positivt kassaflöde. 
 
Produkter och projekt 

Hansa Medicals huvudprojekt är utvecklingen av läkemedelskandidaten IdeS. Vidare har Bola-
get utvecklat HBP, en marknadslanserad biomarkör för diagnos och prediktion av svår sepsis, 
samt bedriver preklinisk forskning kring EndoS, ett bakteriellt antikroppsmodulerande enzym. 
 
Läkemedelskandidaten IdeS  

IdeS är ett bakteriellt enzym som klyver IgG-antikroppar och en unik molekyl med helt ny be-
handlingsmekanism. IdeS inaktiverar allt IgG specifikt, snabbt och effektivt. IdeS har testats 
med avseende på säkerhet och effekt i ett stort antal modeller både in vitro och in vivo. Under 
2013 genomfördes en framgångsrik fas I-studie på 29 friska försökspersoner, vilken visade att 
IdeS har god effekt och tolereras väl med fördelaktig säkerhetsprofil. Under 2014 och 2015 har 
en klinisk fas II-studie med IdeS i sensitiserade njurtransplantationspatienter genomförts. Preli-
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minära data visar att IdeS har mycket god effekt i högsensitiserade patienter som står på vän-
telistan för njurtransplantation. Studien visar att IdeS har kapacitet att göra sensitiserade pati-
enter transplanterbara genom sänkning av HLA antikroppar till nivåer lämpliga för transplantat-
ion. IdeS har behandlingspotential som engångsbehandling inom transplantation och ett stort 
antal autoimmuna sjukdomar där det idag saknas tillräckligt effektiva behandlingsmetoder. 
IdeS är skyddat av en rad olika patent samt har beskrivits i ett antal artiklar som publicerats i 
referentgranskade vetenskapliga tidskrifter. 
 
Diagnostikmetoden HBP-analys  

HBP-analys är en marknadslanserad analysmetod för att prediktera (förutse) svår sepsis vid 
akutkliniker. I december 2012 lanserade Hansa Medicals samarbetspartner Axis-Shield Dia-
gnostics Ltd en CE-märkt version av analysmetoden. Samarbetsavtalet med Axis-Shield ger 
Hansa Medical rätt till milstolpsbetalningar från Axis-Shield samt royaltyintäkter från licensbe-
talningar till Axis-Shield och deras försäljning av HBP-analys.  
 
Axis-Shield har lanserat en första version av analysmetoden, som främst lämpar sig för forsk-
ningsbruk och för särskilt intresserade specialister. För närvarande utvecklar Axis-Shield ana-
lysmetoden vidare med ambitionen att inkorporera den i en snabbare och mer tillgänglig ana-
lysplattform. Det bedrivs också ett antal kliniska studier. Målsättningen är att genomföra en 
kommersiell lansering av analysmetoden under 2015. 
 
Forskningsprojektet EndoS 

EndoS är ett enzym som modifierar glykosyleringen (sockerstrukturen) för antikroppar. Genom 
att modifiera sockerstrukturen kan EndoS hämma och modifiera antikropparnas effekt, utan att 
helt eliminera dem. Denna mekanism har många tänkbara medicinska användningar.  
 
Hansa Medical bedriver tillsammans med akademiska forskargrupper forskning för att finna 
nya behandlingsmetoder baserade på EndoS av sällsynta men allvarliga autoimmuna sjukdo-
mar.  
 
Finansiell utveckling under året   

Omsättning och resultat 

Nettoomsättningen uppgick under räkenskapsåret 2014 till 4 716 KSEK jämfört med 1 727 
KSEK för motsvarande period 2013 och 2 619 KSEK för 2012. För 2014 och 2013 utgörs 
nettoomsättningen av licensintäkter från Axis-Shield Diagnostics, samt ersättningar för patent-
kostnader från Axis-Shield Diagnostics. För 2014 utgörs även nettoomsättningen av bidrag 
från VINNOVA. För 2012 utgörs nettoomsättningen framförallt av licensintäkter från Genovis 
AB och Axis-Shield Diagnostics samt ersättningar för patentkostnader från Axis-Shield Dia-
gnostics och Alere Inc.  
 
Rörelseresultatet för räkenskapsåret 2014 uppgick till -24 709 KSEK, jämfört med -17 629 
KSEK för 2013 och -16 798 KSEK för 2012.  
 
Årets resultat för räkenskapsåret 2014 uppgick till -29 042 KSEK , jämfört med -17 562 KSEK 
för 2013 och -16 468 KSEK för 2012. 2014 års resultat belastades med en nedskrivning på 4 
252 KSEK  avseende aktierna i Genovis AB. 
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Kassaflöde och finansiell ställning  

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under räkenskapsåret 2014 till -23 623 
KSEK jämfört med -14 830 KSEK för motsvarande period 2013 respektive -17 899 KSEK för 
2012. Likvida medel uppgick till 10 152 KSEK vid räkenskapsåret slut 2014, jämfört med 90 
KSEK vid motsvarande tidpunkt 2013 och 18 966 KSEK 2012. Eget kapital uppgick vid räken-
skapsårets slut 2014 till 49 804 KSEK jämfört med 45 349 KSEK vid räkenskapsårets slut 
2013 och 60 585 KSEK vid motsvarande tidpunkt 2012.  
 
Investeringar 

Investeringar under räkenskapsåret 2014 uppgick till 1 319 KSEK jämfört med 4 529 KSEK för 
2013 och 6 559 KSEK för 2012. Investeringarna under 2014 avser främst inköp av laboratorie-
utrustning och kontorsinredning för 1 204 KSEK samt förvärv av 29 000 aktier i Genovis AB 
med ett anskaffningsvärde om 115 KSEK.  
 
Totalt uppgår Bolagets innehav i Genovis AB till 2 177 065 aktier med anskaffningsvärdet 8 
432 KSEK. Genovis AB är ett bioteknikbolag fokuserat på antikroppsmodifiering med hjälp av 
enzymen IdeS och EndoS. Genovis tillämpningar av IdeS och EndoS marknadsförs under va-
rumärkena FabRICATOR och IgGZERO. Dessa produkter förenklar utveckling och kvalitetskon-
troll av läkemedelsprodukter. Hansa Medical och Genovis ingick 2007 ett licensavtal vilket ger 
Genovis rätt att kommersialisera enzymet IdeS som icke terapeutiskt forskningsverktyg. Hansa 
Medicals investering i Genovis är en strategisk investering i ett bioteknikbolag som utvecklar 
nya lovande icke-terapeutiska tillämpningar av tillgångar som är centrala för Hansa Medicals 
verksamhet: enzymen IdeS och EndoS. 
 
Moderbolaget  

Moderbolagets nettoomsättning för räkenskapsåret 2014 uppgick till 4 716 KSEK jämfört med 
1 727 KSEK för räkenskapsåret 2013 och 2 618 KSEK för räkenskapsåret 2012. Resultat efter 
finansnetto för moderbolaget uppgick under räkenskapsåret 2014 till -31 438 KSEK, jämfört 
med -17 560 KSEK för 2013 och -16 466 för 2012. Likviditeten vid 2014 års slut uppgick till 
10 152 KSEK jämfört med 90 KSEK vid 2013 års slut och 18 965 KSEK vid 2012 års slut. 
 
Eget kapital 

Det egna kapitalet för moderbolaget uppgick per den 31 december 2014 till 49 806 KSEK 
jämfört med 45 683 KSEK vid räkenskapsårets slut 2013 och 63 243 KSEK vid motsvarande 
tidpunkt 2012.  
 
Framtida kapitalbehov / fortsatt drift  

Hansa Medical har hittills finansierat sin verksamhet med eget kapital genom nyemission av 
aktier främst med företrädesrätt för aktieägarna. Därutöver har milstolpsersättningar, engångs-
ersättning och royaltyersättning erhållits från Bolagets nuvarande och tidigare samarbetspart-
ners.   
 
Framtida finansiering av verksamheten förväntas kunna ske genom nyemission av aktier, lån, 
licensintäkter och försäljning av rättigheter eller patent. Hansa Medical har för närvarande inte 
tillräckligt med rörelsekapital för behoven för de kommande tolv månaderna. Styrelsens plan 
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för att anskaffa tillräckligt med kapital är i första hand att anskaffa eget kapital från befintliga 
ägare och nya investerare. Finansiella rådgivare har anlitats för denna process. 
 
Personal 

Antalet anställda vid 2014 års slut var 14, jämfört med 2013 och 2012 då antalet anställda vid 
respektive års slut uppgick till 8.  
 
Organisation och medarbetare  

Koncernen består av Bolaget och dotterbolaget Cartela R & D AB, i vilket det för närvarande 
inte bedrivs någon verksamhet.  
 
Styrelsen utgjordes vid 2014 års slut av ordföranden Birgit Stattin Norinder samt ledamöterna 
Anders Blom, Stina Gestrelius, Per-Olof Wallström och Cindy Wong. Styrelsens revisionsut-
skott består av Anders Blom (ordförande), Birgit Stattin Norinder och Per-Olof Wallström och 
ersättningsutskottet består av Birgit Stattin Norinder (ordförande), Stina Gestrelius och Per-Olof 
Wallström. 
 
Företagsledningen består av VD Fredrik Lindgren, forskningschefen Christian Kjellman, eko-
nomichefen Göran Arvidson, chefen för klinisk utveckling Lena Winstedt och chefen för affärs-
utveckling Emanuel Björne. 
 
Tvister 

Bolaget är inte och har aldrig varit part i några rättsliga förfaranden som har haft eller skulle 
kunna få betydande effekter på dess finansiella ställning eller lönsamhet och känner inte heller 
till några omständigheter som skulle kunna leda till att något sådant rättsligt förfarande eller 
skiljeförfarande skulle kunna uppkomma. 
 
Genovis AB (publ), i vilket Bolaget äger strax under 10 procent av aktierna, har lämnat in en 
stämningsansökan mot amerikanska Promega Corporation avseende intrång i ett av patenten 
för IdeS. Genovis har erhållit en licens från Bolaget avseende vissa icke medicinska applikat-
ioner av IdeS. Tvisten bedöms inte ha någon ekonomisk eller kommersiell påverkan på Bola-
get.  
 
Försäkringar 

Hansa Medical innehar för branschen sedvanliga företagsförsäkringar. Med hänsyn tagen till 
verksamhetens art och omfattning bedömer Hansa Medicals styrelse att Koncernens försäk-
ringsskydd är tillfredsställande.  
 
Aktie  

Hansa Medicals aktiekapital uppgick per den 31 december 2014 till 25 929 603 SEK fördelat 
på 25 929 603 aktier. Det finns endast ett aktieslag i Bolaget. Vid bolagsstämma medför varje 
aktie i Hansa Medical rätt till en röst och varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier. 
Samtliga aktier medför samma rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst och berättigar till lika 
stor utdelning. Vid nyemission av aktier har aktieägarna normalt företrädesrätt. Bolagsstämman 
kan dock besluta om undantag härifrån. För att förändra aktieägarnas rättigheter krävs beslut 
av bolagsstämma. Villkoren för att ändra aktieägarnas rättigheter motsvarar vad som följer av 
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lag. Aktierna kan fritt överlåtas. Det finns inga utestående teckningsoptioner, konvertibla skul-
debrev eller andra finansiella instrument som kan medföra en utspädningseffekt för existerande 
aktieägare. 
 
Ägarförhållanden  

Enligt det av Euroclear Sweden AB förda ägarregistret hade Hansa Medical per den 31 de-
cember 2014 1 198 aktieägare. Information om aktieägare och aktieägande uppdateras varje 
kvartal på Bolagets hemsida, www.hansamedical.com.  
 
Namn Antal aktier Andel (%) 

Farstorps Gård AB 11 070 320 42,69 

Nexttobe AB 7 555 009 29,14 

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 2 605 002 10,05 

Sven Sandberg 345 000 1,33 

Anja Ellesson Ljunggren 269 097 1,04 

Aktiebolaget Protiga 233 333 0,90 

Strategic Wisdom Nordic AB 138 630 0,53 

Nordnet Pensionsförsäkring AB 133 658 0,52 

Wigzellproduktion AB 91 269 0,35 

Tobias Ekman 90 000 0,35 

Övriga 3 398 285 13,1 

Totalt 25 929 603 100,0% 

 

Årsstämma  

Årsstämma i Hansa Medical AB (publ) äger rum den 16 april 2015. Kallelse till årsstämman 
kommer att finnas tillgänglig senast fyra veckor före stämman på Hansa Medicals hemsida; 
www.hansamedical.com.  
 
 
Årsredovisning  

Hansa Medical avger årsredovisning för 2014 den 2 mars 2015. Årsredovisningen upprättas 
enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU.  
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Hansa Medical

Resultaträkning för koncernen i sammandrag
Fjärde kvartalet 1 januari - 31 december

TSEK 2014 2013 2012 2014 2013 2012

Nettoomsättning 841 762 392 4 716 1 727 2 619
Aktiverat arbete för egen räkning 322 64 2 706
Övriga rörelseintäkter 59 59

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar mm 900 762 714 4 775 1 791 5 325
Råvaror och förnödenheter -7 -73 -205 -245 -382 -220
Övriga externa kostnader -4 903 -2 887 -2 233 -17 422 -11 190 -14 073
Personalkostnader -3 340 -2 046 -2 144 -10 468 -7 696 -7 647
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar -1 208 -38 -45 -1 349 -152 -183
Rörelseresultat -8 558 -4 282 -3 913 -24 709 -17 629 -16 798

Finansiella intäkter 42 93 346 42 93 347
Finansiella kostnader -4 255 -17 -7 -4 375 -26 -17
Finansnetto -4 213 76 339 -4 333 67 330

Resultat före skatt -12 771 -4 206 -3 574 -29 042 -17 562 -16 468
Skatt
Årets resultat -12 771 -4 206 -3 574 -29 042 -17 562 -16 468

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -12 771 -4 206 -3 574 -29 042 -17 562 -16 468
Innehav utan bestämmande inflytande

-12 771 -4 206 -3 574 -29 042 -17 562 -16 468

0 0 0 0 0 0
Resultat per aktie

före utspädning (kr) -0,51 -0,18 -0,15 -1,16 -0,75 -0,75
efter utspädning (kr) -0,51 -0,18 -0,15 -1,16 -0,75 -0,75

Rapport över koncernens totalresultat i sammandrag
Fjärde kvartalet 1 januari - 31 december

TSEK 2014 2013 2012 2014 2013 2012

Årets resultat -12 771 -4 206 -3 574 -29 042 -17 562 -16 468

Övrigt totalresultat
Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat
Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas 703 -75 -262 -2 064 2 326 -262
Årets övrigt totalresultat 703 -75 -262 -2 064 2 326 -262

Årets totalresultat -12 068 -4 281 -3 836 -31 106 -15 236 -16 730
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Hansa Medical

Balansräkning för koncernen i sammandrag
Per den 31 december

TSEK 2014 2013 2012 IB 120101

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 36 898 38 028 37 976 35 282
Materiella anläggningstillgångar 1 283 298 438 608
Finansiella anläggningstillgångar 4 180 10 381 3 590 0

Summa anläggningstillgångar 42 361 48 707 42 004 35 890

Skattefordringar 292 211 101 108
Kundfordringar 59 672 381
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 373 953 1 119 502
Övriga fordringar 1 074 653 483 703
Likvida medel 10 152 90 18 966 1 157

Summa omsättningstillgångar 11 950 1 907 21 341 2 851

Summa tillgångar 54 311 50 614 63 345 38 741

Eget kapital
Aktiekapital 25 930 22 225 22 225 67 605
Övrigt tillskjutet kapital 33 336 1 480 1 480 19 806
Reserver 2 064 -262 0
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat -9 462 19 580 37 142 -55 097

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 49 804 45 349 60 585 32 314

Innehav utan bestämmande inflytande 0

Summa eget kapital 49 804 45 349 60 585 32 314

Skulder

Långfristiga räntebärande skulder 91 131 168 204

Summa långfristiga skulder 91 131 168 204

Kortfristiga räntebärande skulder 39 556 36 2 734
Leverantörsskulder 1 795 710 840 634
Övriga skulder 1 039 804 617 477
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 543 3 064 1 099 2 378

Summa kortfristiga skulder 4 416 5 134 2 592 6 223

Summa skulder 4 507 5 265 2 760 6 427

Summa eget kapital och skulder 54 311 50 614 63 345 38 741
0 0 0 0

Ställda säkerheter 128 183 239 295
Eventualförpliktelser Inga Inga Inga Inga
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Hansa Medical

Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen i sammandrag

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

TSEK
Aktie-
kapital

Övrigt 
tillskjutet 
kapital

Verkligt 
värde reserv

Balanserad
e 

vinstmedel 
inkl årets 
resultat Summa

Innehav 
utan 

bestäm-
mande 

inflytande
Totalt eget 

kapital

Ingående eget kapital 2012-01-01 67 605 19 806 -55 097 32 314 32 314

Årets totalresultat
Årets resultat -16 468 -16 468 0 -16 468
Årets övrigt totalresultat -262 -262 -262
Årets totalresultat 0 0 -262 -16 468 -16 730 0 -16 730

Nedsättning av aktiekapital -88 901 -19 806 108 707 0 0
Transaktioner med koncernens ägare
Nyemission 43 521 2 500 46 021 46 021
Kostnader hänförliga till nyemission -1 020 -1 020 -1 020

Summa transaktioner med koncernens ägare -45 380 -18 326 0 108 707 45 001 0 45 001
Utgående eget kapital 2012-12-31 22 225 1 480 -262 37 142 60 585 0 60 585

0

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

TSEK
Aktie-
kapital

Övrigt 
tillskjutet 
kapital

Verkligt 
värde reserv

Balanserad
e 

vinstmedel 
inkl årets 
resultat Summa

Innehav 
utan 

bestäm-
mande 

inflytande
Totalt eget 

kapital

Ingående eget kapital 2013-01-01 22 225 1 480 -262 37 142 60 585 0 60 585

Årets totalresultat
Årets resultat -17 562 -17 562 0 -17 562
Årets övrigt totalresultat 2 326 2 326 2 326
Årets totalresultat 0 0 2 326 -17 562 -15 236 0 -15 236

Transaktioner med koncernens ägare

Summa transaktioner med koncernens ägare 0 0 0 0 0 0 0
Utgående eget kapital 2013-12-31 22 225 1 480 2 064 19 580 45 349 0 45 349

0

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

TSEK
Aktie-
kapital

Övrigt 
tillskjutet 
kapital

Verkligt 
värde reserv

Balanserad
e 

vinstmedel 
inkl årets 
resultat Summa

Innehav 
utan 

bestäm-
mande 

inflytande
Totalt eget 

kapital

Ingående eget kapital 2014-01-01 22 225 1 480 2 064 19 580 45 349 0 45 349

Årets totalresultat
Årets resultat -29 042 -29 042 0 -29 042
Årets övrigt totalresultat -2 064 -2 064 -2 064
Årets totalresultat 0 0 -2 064 -29 042 -31 106 0 -31 106

Transaktioner med koncernens ägare
Nyemission 3 705 33 337 37 042 37 042
Kostnader hänförliga till nyemission -1 481 -1 481 -1 481

Summa transaktioner med koncernens ägare 3 705 31 856 0 0 35 561 0 35 561
Utgående eget kapital 2014-12-31 25 930 33 336 0 -9 462 49 804 0 49 804
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Hansa Medical

Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag
1 januari - 31 december

TSEK 2014 2013 2012

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -24 709 -17 629 -16 798
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1 349 152 183
Erhållna räntor 42 93 347
Betalda räntor -123 -26 -17
Betald inkomstskatt -81 -110 7
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital -23 522 -17 520 -16 278

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av kundfordringar -59 672 -291
Ökning (-)/Minskning (+) av övriga rörelsefordringar 159 -4 -397
Ökning (+)/Minskning (-) av leverantörsskulder 1 085 -130 206
Ökning (+)/Minskning (-) av övriga rörelseskulder -1 286 2 152 -1 139
Kassaflöde från den löpande verksamheten -23 623 -14 830 -17 899

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 204
Investeringar i balanserade utvecklingsutgifter -64 -2 707
Förvärv av finansiella tillgångar -115 -4 465 -3 852
Avyttring av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 319 -4 529 -6 559

Finansieringsverksamheten
Nyemission 37 042 46 021
Emissionskostnader -1 481 -1 020
Upptagna lån 519
Amortering av lån -519 -2 700
Amortering av leasingskuld -38 -36 -34
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 35 004 483 42 267

Årets kassaflöde 10 062 -18 876 17 809
Likvida medel vid årets början 90 18 966 1 157

Likvida medel vid årets slut 10 152 90 18 966
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Hansa Medical

Resultaträkning för koncernen per kvartal
2014

TSEK kvartal 4 kvartal 3 kvartal 2 kvartal 1

2013

kvartal 4 kvartal 3 kvartal 2 kvartal 1

Nettoomsättning 841 877 1 386 1 612
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter 59

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar mm 900 877 1 386 1 612
Råvaror och förnödenheter -7 -68 -15 -155
Övriga externa kostnader -4 903 -3 437 -3 904 -5 178
Personalkostnader -3 340 -2 737 -2 255 -2 136
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar -1 208 -56 -46 -39

762 353 275 337
64

762 353 275 401
-73 -132 -118 -59

-2 887 -3 054 -2 723 -2 526
-2 046 -1 843 -2 010 -1 797

-38 -38 -38 -38
Rörelseresultat -8 558 -5 421 -4 834 -5 896

Finansiella intäkter 42
Finansiella kostnader -4 255 -4 -14 -102

-4 282 -4 714 -4 614 -4 019

93
-17 -3 -3 -3

Finansnetto -4 213 -4 -14 -102

Resultat före skatt -12 771 -5 425 -4 848 -5 998
Skatt

76 -3 -3 -3

-4 206 -4 717 -4 617 -4 022

Årets resultat -12 771 -5 425 -4 848 -5 998

Rapport över koncernens totalresultat per kvartal
2014

TSEK kvartal 4 kvartal 3 kvartal 2 kvartal 1

Årets resultat -12 771 -5 425 -4 848 -5 998

Övrigt totalresultat
Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat

-4 206 -4 717 -4 617 -4 022

2013

kvartal 4 kvartal 3 kvartal 2 kvartal 1

-4 206 -4 717 -4 617 -4 022

703 -957 -21 -1789
Periodens förändring i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan 
säljas -75 1434 1039 -72
Årets övrigt totalresultat 703 -957 -21 -1 789

Årets totalresultat -12 068 -6 382 -4 869 -7 787

-75 1 434 1 039 -72

-4 281 -3 283 -3 578 -4 094
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Hansa Medical

Resultaträkning för koncernen per kvartal

TSEK

2012

kvartal 4 kvartal 3 kvartal 2 kvartal 1

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar mm
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

392 341 1 310 576
322 260 684 1 440

714 601 1 994 2 016
-205 -8 -8 1

-2 233 -2 905 -4 126 -4 809
-2 144 -1 337 -2 196 -1 970

-45 -46 -46 -46
Rörelseresultat

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

-3 913 -3 695 -4 382 -4 808

346 1
-7 -4 -7 1

Finansnetto

Resultat före skatt
Skatt

339 -3 -7 1

-3 574 -3 698 -4 389 -4 807

Årets resultat

Rapport över koncernens totalresultat per kvartal

TSEK

Årets resultat

Övrigt totalresultat
Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat

-3 574 -3 698 -4 389 -4 807

2012

kvartal 4 kvartal 3 kvartal 2 kvartal 1

-3 574 -3 698 -4 389 -4 807

Periodens förändring i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan 
säljas -262
Årets övrigt totalresultat

Årets totalresultat

-262 0 0 0

-3 836 -3 698 -4 389 -4 807
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Hansa Medical

Resultaträkning för moderbolaget i sammandrag
1 januari - 31 december

TSEK 2014 2013 2012

Nettoomsättning 4 716 1 727 2 618
Aktiverat arbete för egen räkning 64 2 706
Övriga rörelseintäkter 59

4 775 1 791 5 324
Råvaror och förnödenheter -245 -382 -220
Övriga externa kostnader -17 483 -11 254 -14 138
Personalkostnader -10 468 -7 696 -7 647
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar -1 294 -96 -127
Rörelseresultat -24 715 -17 637 -16 808
Resultat från finansiella poster:
Resultat från andelar i koncernföretag -2 398
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar -4 252
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 42 93 347
Räntekostnader och liknande resultatposter -115 -16 -5
Resultat efter finansiella poster -31 438 -17 560 -16 466

Resultat före skatt -31 438 -17 560 -16 466

Skatt

Årets resultat -31 438 -17 560 -16 466

Rapport över moderbolagets totalresultat i sammandrag
1 januari - 31 december

TSEK 2014 2013 2012

Årets resultat -31 438 -17 560 -16 466

Övrigt totalresultat

Årets övrigt totalresultat 0 0 0

Årets totalresultat -31 438 -17 560 -16 466
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Hansa Medical

Balansräkning för moderbolaget i sammandrag
Per den 31 december

TSEK 2014 2013 2012

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 36 898 38 028 37 976
Materiella anläggningstillgångar 1 155 115 199
Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 100 100 100
Fordringar på koncernföretag 2 296 2 295
Andra långfristiga värdepappersinnehav 4 180 8 317 3 852

Summa finansiella anläggningstillgångar 4 280 10 713 6 247

Summa anläggningstillgångar 42 333 48 856 44 422
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 59 672
Skattefordringar 292 211 101
Övriga fordringar 1 074 653 483
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 373 970 1 156

Summa kortfristiga fordringar 1 798 1 834 2 412

Kassa och bank 10 152 90 18 965

Summa omsättningstillgångar 11 950 1 924 21 377

Summa tillgångar 54 283 50 780 65 799

Per den 31 december

TSEK 2014 2013 2012

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital 25 930 22 225 22 225
Fritt eget kapital

Överkursfond 33 336 1 480 1 480
Fond för verkligt värde
Balanserat resultat 21 978 39 538 56 004
Årets resultat -31 438 -17 560 -16 466

Summa eget kapital 49 806 45 683 63 243

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 519 0
Leverantörsskulder 1 795 710 840
Skulder till koncernföretag 100
Övriga skulder 1 039 804 617
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 543 3 064 1 099

Summa kortfristiga skulder 4 477 5 097 2 556

Summa eget kapital och skulder 54 283 50 780 65 799
0 0 0

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser för moderbolaget
Per den 31 december

TSEK 2014 2013 2012

Ställda säkerheter Inga Inga Inga

Eventualförpliktelser Inga Inga Inga
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Noter 

Not 1 Väsentliga redovisningsprinciper 

Denna delårsrapport för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering 
samt tillämpliga  bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och 
moderbolaget har nedanstående redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats vid 
upprättande av denna delårsrapport.  
 
Denna delårsrapport är den första officiella rapport där Hansa Medical rapporterar i enlighet 
med IFRS. Mot denna bakgrund lämnas en i allt väsentligt full beskrivning nedan av de i delårs-
rapporten tillämpade redovisningsprinciperna, eftersom dessa avviker från de principer som 
tillämpats i koncernens senast publicerade årsredovisning. 
 
(a) Överensstämmelse med normgivning och lag 
 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Stan-
dards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits 
av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner tillämpats.  
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges 
nedan under avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper”.  
 
(b) Värderingsgrunder tillämpade vid upprättandet av de finansiella rapporterna   
 
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden, förutom vissa finansiella 
tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde. Finansiella tillgångar och skulder som 
värderas till verkligt värde består av börsnoterade aktier.   
  
(c) Funktionell valuta och rapporteringsvaluta   
 
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för 
moderbolaget och för koncernen. Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i 
svenska kronor. Samtliga belopp är, om inte annat anges, avrundade till närmaste tusental.  
(d) Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna   
 
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör 
bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redo-
visningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. 
Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.   
  
Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovi-
sas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period 
ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida 
perioder.   
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(e) Ändrade redovisningsprinciper   
  
(i) Övergång till IFRS  
 
Denna bokslutskommuniké för 2014 är Hansa Medicals första finansiella rapport som är upp-
rättad enligt IFRS. Denna delårsrapport är således den första officiella rapport som Hansa Me-
dical avger enligt IFRS.  
  
Tidpunkten för övergång till IFRS är den 1 januari 2012. En beskrivning av effekterna av över-
gången till IFRS   
finns i not 3.  
  
(ii) Nya IFRS som ännu inte börjat tillämpas   
 
Ett antal nya eller ändrade standarder och tolkningar i IFRS träder ikraft först under kommande 
räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. 
Nyheter eller ändringar med framtida tillämpning planeras inte att förtidstillämpas. Inga änd-
ringar i IFRS med framtida tillämpning bedöms få någon väsentlig effekt på koncernens redo-
visning.   
  
(f) Klassificering  
 
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas 
återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstill-
gångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller 
betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.  
  
(g) Rörelsesegmentrapportering   
 
Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verksamhet från vilken den kan gene-
rera intäkter och ådrar sig kostnader och för vilka det finns fristående finansiell information till-
gänglig. Ett rörelsesegments resultat följs vidare upp av företagets högste verkställande be-
slutsfattare för att utvärdera resultatet samt för att kunna allokera resurser till rörelsesegmentet. 
Då verksamheten i koncernen är organiserad som en sammanhållen verksamhet, med likar-
tade risker och möjligheter för de varor och tjänster som produceras, utgör hela koncernens 
verksamhet ett rörelsesegment. Hela verksamheten bedrivs i Sverige.   
  
(h) Konsolideringsprinciper  
 
Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från Hansa Medical AB. 
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller 
förluster som uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i 
sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen.   
  
(i) Transaktioner i utländsk valuta   
 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som 
föreligger på transaktionsdagen. Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer 
bolagen bedriver sin  verksamhet. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas 
om till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdif-
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ferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i årets resultat. Icke-monetära tillgångar 
och skulder som redovisas till historiska anskaffningsvärden omräknas till valutakurs vid trans-
aktionstillfället. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till verkliga värden omräk-
nas till den funktionella valutan till den kurs som råder vid tidpunkten för värdering till verkligt 
värde.   
  
(j) Nettoomsättning  
 
Koncernens redovisade nettoomsättning avser i huvudsak licensintäkter. Intäkter upptas till 
verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning 
det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Licensersättningar redovisas som intäkt när samtliga åta-
ganden vilket åligger koncernen enligt avtal är uppfyllda.  
  
(k) Leasing   
 
(i) Operationella leasingavtal   
 
Kostnader avseende operationella leasingavtal redovisas i årets resultat linjärt över leasingperi-
oden. Förmåner erhållna i samband med tecknandet av ett avtal redovisas i årets resultat som 
en minskning av  leasingavgifterna linjärt över leasingavtalets löptid. Variabla avgifter 
kostnadsförs i de perioder de uppkommer.   
  
(ii) Finansiella leasingavtal   
 
Minimileaseavgifterna fördelas mellan räntekostnad och amortering på den utestående skul-
den. Räntekostnaden fördelas över leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas 
med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för den under respektive period redovisade 
skulden. Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder de uppkommer.   
  
(m) Finansiella intäkter och kostnader   
 
Finansiella intäkter består av ränteintäkter och övriga finansiella intäkter.   
Finansiella kostnader består av räntekostnader på lån, nedskrivning av finansiella tillgångar 
samt övriga finansiella kostnader.   
  
(n) Skatter   
 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets 
resultat utom då underliggande transaktion redovisats i övrigt totalresultat eller i eget kapital 
varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital.   
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de 
skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Till aktuell skatt hör 
även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.  
  
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skill-
nader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Temporära skill-
nader beaktas inte i koncernmässig goodwill och inte heller för skillnad som uppkommit vid 
första redovisningen av tillgångar och skulder som inte är rörelseförvärv som vid tidpunkten för 
transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktig resultat. Vidare beaktas inte 
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heller temporära skillnader hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag som inte förväntas 
bli återförda inom överskådlig framtid. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur un-
derliggande tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt 
beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken 
beslutade per balansdagen.   
  
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsav-
drag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet 
på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan ut-
nyttjas.  
  
(o) Finansiella instrument   
 
Finansiella instrument som redovisas i rapporten över finansiell ställning inkluderar på tillgångs-
sidan likvida medel, kundfordringar, övriga fordringar samt noterade aktier. På skuldsidan åter-
finns leverantörsskulder, räntebärande skulder samt övriga skulder.    
  
(i) Redovisning i och borttagande från rapporten över finansiell ställning   
 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkning när bolaget blir part enligt in-
strumentets avtalsmässiga villkor. En fordran tas upp när bolaget presterat och en avtalsenlig 
skyldighet föreligger för motparten att betala, även om faktura ännu inte har skickats. Kund-
fordringar tas upp i rapport över finansiell ställning när faktura har skickats. Skuld tas upp när 
motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu 
inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits.   
  
En finansiell tillgång tas bort från balansräkning när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller 
eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En 
finansiell skuld tas bort från balansräkning när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt 
utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld.   
  
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i rapport 
över finansiell ställning endast när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det 
föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången 
och reglera skulden.   
   
Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen. Affärsdagen utgör den 
dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången.   
  
(ii) Klassificering och värdering  
 
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verk-
liga värde med tillägg för transaktionskostnader för alla finansiella instrument. Ett finansiellt 
instrument klassificeras vid första redovisningen bland annat utifrån i vilket syfte instrumentet 
förvärvades. Klassificeringen avgör hur det finansiella instrumentet värderas efter första redo-
visningstillfället såsom beskrivs nedan.   
  
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker 
och motsvarande institut samt kortfristiga likvida placeringar med en löptid från anskaffnings-
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tidpunkten understigande tre månader vilka är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluk-
tuationer. 
 
Lånefordringar och kundfordringar  
 
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fast-
ställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. Dessa 
tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån 
den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Kundfordran redovisas till det 
belopp som beräknas inflyta, dvs. efter avdrag för osäkra fordringar.  
  
Finansiella tillgångar som kan säljas  
 
I kategorin finansiella tillgångar som kan säljas ingår finansiella tillgångar som inte klassificerats i 
någon annan kategori eller finansiella tillgångar som företaget initialt valt att klassificera i denna 
kategori. I denna kategori redovisas endast koncernens innehav i noterade aktier.   
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde  
 
Lån samt övriga finansiella skulder, t.ex. leverantörsskulder, ingår i denna kategori. Skulderna 
värderas till upplupet anskaffningsvärde.   
  
(p) Materiella anläggningstillgångar   
 
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköps-
priset samt utgifter direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för att 
utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Redovisningsprinciper för nedskrivningar 
framgår nedan. 
  
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid ut-
rangering eller avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller 
utrangering/avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utran-
gering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade 
värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig rörel-
seintäkt/-kostnad.  
  
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, mark skrivs inte av. 
  
Beräknade nyttjandeperioder;   
- inventarier, verktyg och installationer  5 år  
  
(q) Immateriella anläggningstillgångar  
 
Balanserade utvecklingsutgifter  
 
Utgifter för forskning kostnadsförs omedelbart. Utvecklingskostnader direkt hänförliga till ut-
veckling av produktionsprocesser vilka sannolikt kommer att användas för produktion av en 
läkemedelskandidat för kliniska studier och för marknadsintroduktion av ett godkänt läkemedel 
aktiveras. Utgifter avseende utvecklingsprojekt (hänförliga till konstruktion och test av nya eller 
förbättrade produkter) balanseras i koncernen som immateriella tillgångar i den omfattning som 



 
   

 25 

dessa utgifter med hög säkerhet förväntas generera framtida ekonomiska fördelar. Övriga ut-
vecklingsutgifter kostnadsförs i takt med att de uppkommer. Utvecklingskostnader som tidi-
gare kostnadsförts balanseras inte som tillgång i senare perioder.  
  
Avskrivning av de balanserade utvecklingsutgifterna startar när projekten anses färdigställda, 
vilken antingen sker i koncernens egen regi eller vid utlicensiering av patent eller preparat mot 
ersättning, där fortsatt utvecklingsarbete sker av oberoende part. Avskrivning sker linjärt över 
den förväntande ekonomiska livslängden, för patent dock längst över kvarvarande patent-
skyddsperiod.  
  
(s) Nedskrivningar   
 
Koncernens redovisade tillgångar bedöms vid varje balansdag för att avgöra om det finns indi-
kation på nedskrivningsbehov. IAS 36 tillämpas avseende nedskrivningar av andra tillgångar än 
finansiella tillgångar vilka redovisas enligt IAS 39.  
  
(i) Nedskrivning av immateriella tillgångar   
 
För immateriella tillgångar med obestämd nyttjandeperiod och immateriella tillgångar som ännu 
inte är föremål för avskrivning enligt plan genomförs årlig prövning av återvinningsvärdet, vilket 
är det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Vid beräkning av nyttjandevärde 
diskonteras framtida bedömda kassaflöden med en räntesats som beaktar marknadens be-
dömning av riskfri ränta och risk förknippad med den specifika tillgången.   
(ii) Nedskrivning av finansiella tillgångar   
 
Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det finns objektiva bevis på att en finansiell 
tillgång eller grupp av tillgångar är i behov av nedskrivning. Objektiva bevis utgörs dels av ob-
serverbara förhållanden som inträffat och som har en negativ inverkan på möjligheten att åter-
vinna anskaffningsvärdet, dels av betydande eller utdragen minskning av det verkliga värdet för 
en investering i en finansiell placering klassificerad som en finansiell tillgång som kan säljas.  
   
(iii) Återföring av nedskrivningar   
 
En nedskrivning av tillgångar som ingår i IAS 36 tillämpningsområde reverseras om det både 
finns indikation på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har skett en föränd-
ring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet. Nedskrivning av 
eventuell goodwill återförs dock aldrig. En reversering görs endast i den utsträckning som till-
gångens redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde som skulle ha 
redovisats, med avdrag för avskrivning där så är aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts.   
 
Nedskrivningar av lånefordringar och kundfordringar som redovisas till upplupet anskaffnings-
värde återförs om de tidigare skälen till nedskrivningar inte längre föreligger och att full betal-
ning från kunden förväntas erhållas.  
  
Nedskrivningar av eget kapitalinstrument som är klassificerade som finansiella tillgångar som 
kan säljas, som tidigare redovisats i resultaträkningen återförs inte i resultaträkningen utan i 
övrigt totalresultat. Det nedskrivna värdet är det värde från vilket efterföljande omvärderingar 
görs, vilka redovisas i övrigt totalresultat  
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(t) Utdelningar   
 
Utdelningar redovisas som skuld efter det att årsstämman godkänt utdelningen.  
  
(u) Resultat per aktie   
 
Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resultat i koncernen hänförligt till moderbo-
lagets ägare och på det vägda genomsnittliga antalet aktier utestående under året. Några po-
tentiellt utspädande stamaktier fanns vare sig för innevarande räkenskapsår eller för jämförel-
seåren. Därmed föreligger ingen utspädningseffekt.    
  
(v) Ersättningar till anställda   
 
(i) Kortfristiga ersättningar   
 
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad 
när de relaterade tjänsterna erhålls.   
  
(ii) Avgiftsbestämda pensionsplaner   
Som avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras de planer där företagets förpliktelse är be-
gränsad till de avgifter företaget åtagit sig att betala. I sådant fall beror storleken på den an-
ställdes pension på de avgifter som företaget betalar till planen eller till ett försäkringsbolag och 
den kapitalavkastning som avgifterna ger. Följaktligen är det den anställde som bär den aktu-
ariella risken (att ersättningen blir lägre än förväntat) och investeringsrisken (att de investerade 
tillgångarna kommer att vara otillräckliga för att ge de förväntade ersättningarna). Företagets 
förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i resultat-
räkningen i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt företaget under en 
period.  
  
(y) Ansvarsförbindelser  
 
En ansvarsförbindelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade 
händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser utom 
koncernens kontroll eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller av-
sättning på grund av det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas eller inte 
kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.  
  
Moderbolagets redovisningsprinciper   
 
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och 
Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 
Även av Rådet för finansiell rapporterings utgivna uttalanden gällande för noterade företag 
tillämpas. RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska 
tillämpa samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för 
årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och 
beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag från och tillägg till IFRS som ska göras. 
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Skillnader mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper  
 
Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan. De 
nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats konsekvent på samt-
liga perioder som presenteras i moderbolagets finansiella rapporter.  
  
Klassificering och uppställningsformer  
 
De skillnader mot koncernens rapporter som gör sig gällande i moderbolagets resultat- och 
balansräkningar utgörs främst av redovisning av finansiella intäkter och kostnader, anlägg-
ningstillgångar samt eget kapital.   
  
Finansiella instrument  
 
Med anledning av sambandet mellan redovisning och beskattning, tillämpas inte reglerna om 
finansiella instrument och säkringsredovisning i IAS 39 i moderbolaget som juridisk person.    
 
 
Not 2 Verkligt värde för finansiella instrument 

Redovisat värde bedöms vara en rimlig approximation till verkligt värde för koncernens samtliga 
finansiella instrument. De finansiella instrument som redovisas till verkligt värde i balansräkning-
en utgörs enbart av koncernens innehav av aktier i Genovis som är noterat på NASDAQ First 
North. Verkligt värde för aktierna uppgick per balansdagen till 4 180 (10 381, 3 590) TSEK. 
Verkligt värde har beräknats utifrån stängningskursen på balansdagen. Värderingen av inneha-
vet tillhör därmed nivå 1 i värderingshierarkin. 
 
  
Not 3 Övergång till finansiell rapportering i enlighet med IFRS 

Denna finansiella rapport för koncernen är den första som upprättats med tillämpning av IFRS, 
vilket framgår av not 1. 
  
De redovisningsprinciper som anges i not 1 har tillämpats vid upprättandet av koncernens 
finansiella rapporter för räkenskapsåret 2014 och för jämförelseåren 2013 och 2012 samt för 
koncernens öppningsbalans den 1 januari 2012. Vid upprättandet av koncernens öppningsba-
lansräkning har belopp som redovisats enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper justerats 
enligt IFRS. Förklaringar till hur övergången från tidigare redovisningsprinciper till IFRS har på-
verkat koncernens finansiella ställning, finansiella resultat och kassaflöden framgår av följande 
tabeller och förklaringar till dessa. 
 
Rörelseförvärv före 2012-01-01 har inte omräknats.  
  
IAS 17 
 
Enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper redovisades leasingavtal som operationella. 
Övergången till IFRS har medfört att en del av avtalen klassificeras som finansiella leasingavtal 
och således redovisas som tillgångar samt räntebärande skulder i koncernens balansräkning. I 
resultaträkningen ersätts leasingkostnaden av avskrivningar och räntekostnader. 
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IAS 36 
 
Översyn av de bokförda värdena på tillgångar har skett per tidpunkten vid övergång till IFRS i 
enlighet med reglerna i IFRS. Vid denna översyn har immateriella tillgångar för vilka användning 
påbörjats granskats om det föreligger indikation på nedskrivning, om ja har nedskrivningspröv-
ning genomförts. För immateriella tillgångar vilka ännu inte färdigställts för användning förelig-
ger ett krav på obligatorisk nedskrivningsprövning. Utfallet av detta har lett till en nedskrivning 
av immateriell tillgång har gjorts per ingångsbalansen 2012-01-01. 
  
IAS 39 
 
Koncernen innehar noterade aktier och andelar. Dessa har klassificerats som finansiella till-
gångar tillgängliga för försäljning. I enlighet med IAS 39 har dessa värderats till verkligt värde i 
rapport över finansiell ställning med värdeförändringar i övrigt totalresultat, och vilka ackumule-
ras i verkligt värde reserven i eget kapital. 
  
Effekter på resultaträkning, balansräkning och eget kapital 
 
I sammanställningar på följande sidor visas ovanstående effekter på resultaträkning, balansräk-
ning och eget kapital som om IFRS hade tillämpats under 2012 och 2013.  
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Hansa Medical

Balansräkning för koncernen 1 januari 2012

TSEK

Enligt 
tidigare 

principer
Effekt av IAS 

17
Effekt av IAS 

36
Effekt av IAS 

39 Enligt IFRS

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 37 675 -2 393 35 282
Materiella anläggningstillgångar 313 295 608

Summa anläggningstillgångar 37 988 295 -2 393 0 35 890

Skattefordringar 108 108
Kundfordringar 381 381
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 559 -57 502
Övriga fordringar 703 703
Likvida medel 1 157 1 157

Summa omsättningstillgångar 2 908 -57 0 0 2 851

Summa tillgångar 40 896 238 -2 393 0 38 741

Eget kapital
Aktiekapital 67 605 67 605
Övrigt tillskjutet kapital 19 806 19 806
Reserver 0
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat -52 704 -2 393 -55 097

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 34 707 0 -2 393 0 32 314

Minoritetsintresse 0

Summa eget kapital 34 707 0 -2 393 0 32 314

Skulder

Långfristiga räntebärande skulder 204 204

Summa långfristiga skulder 0 204 0 0 204

Kortfristiga räntebärande skulder 2 700 34 2 734
Leverantörsskulder 634 634
Övriga skulder 477 477
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 378 2 378

Summa kortfristiga skulder 6 189 34 0 0 6 223

Summa skulder 6 189 238 0 0 6 427

Summa eget kapital och skulder 40 896 238 -2 393 0 38 741
0 0 0 0 0
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Hansa Medical
Resultaträkning för koncernen 1 januari - 31 december 2012

TSEK

Enligt 
tidigare 

principer
Effekt av IAS 

17
Effekt av IAS 

36
Effekt av IAS 

39 Enligt IFRS

Nettoomsättning 2 619 2 619
Aktiverat arbete för egen räkning 2 706 2 706
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar mm 5 325 0 0 5 325

Råvaror och förnödenheter -220 -220
Övriga externa kostnader -14 139 66 -14 073
Personalkostnader -7 647 -7 647
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 0
anläggningstillgångar -127 -56 -183
Rörelseresultat -16 808 10 0 -16 798

Finansiella intäkter 347 347
Finansiella kostnader -5 -12 -17

Finansnetto 342 -12 0 330

Resultat före skatt -16 466 -2 0 -16 468

Skatt 0

Årets resultat -16 466 -2 0 -16 468

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -16 466 -2 0 -16 468
Minoritetsintresse 0

-16 466 -2 0 -16 468

0 0 0 0 0
Resultat per aktie

före utspädning (kr) -0,75 0,00 0,00 -0,75
efter utspädning (kr) -0,75 0,00 0,00 -0,75

Rapport över koncernens totalresultat

TSEK

Enligt 
tidigare 

principer
Effekt av IAS 

17
Effekt av IAS 

36
Effekt av IAS 

39 Enligt IFRS

Årets resultat -16 466 -2 0 -16 468

Övrigt totalresultat
Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat
Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas -262 -262
Årets övrigt totalresultat 0 0 -262 -262

Årets totalresultat -16 466 -2 -262 -16 730

Årets totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare -16 466 -2 -262 -16 730
Innehav utan bestämmande inflytande 0

Årets totalresultat -16 466 -2 -262 -16 730
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Hansa Medical
Balansräkning för koncernen 31 december 2012

TSEK

Enligt 
tidigare 

principer
Effekt av IAS 

17
Effekt av IAS 

36
Effekt av IAS 

39 Enligt IFRS

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 40 369 -2 393 37 976
Materiella anläggningstillgångar 199 239 438
Finansiella anläggningstillgångar 3 852 -262 3 590

Summa anläggningstillgångar 44 420 239 -2 393 -262 42 004

Varulager 0
Skattefordringar 101 101
Kundfordringar 672 672
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 156 -37 1 119
Övriga fordringar 483 483
Likvida medel 18 966 18 966

Summa omsättningstillgångar 21 378 -37 0 0 21 341

Summa tillgångar 65 798 202 -2 393 -262 63 345

Eget kapital
Aktiekapital 22 225 22 225
Övrigt tillskjutet kapital 1 480 1 480
Reserver -262 -262
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 39 537 -2 -2 393 37 142

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 63 242 -2 -2 393 -262 60 585

Minoritetsintresse 0

Summa eget kapital 63 242 -2 -2 393 -262 60 585

Skulder

Långfristiga räntebärande skulder 168 168

Summa långfristiga skulder 0 168 0 0 168

Kortfristiga räntebärande skulder 36 36
Leverantörsskulder 840 840
Övriga skulder 617 617
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 099 1 099

Summa kortfristiga skulder 2 556 36 0 0 2 592

Summa skulder 2 556 204 0 0 2 760

Summa eget kapital och skulder 65 798 202 -2 393 -262 63 345
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Hansa Medical
Resultaträkning för koncernen 1 januari - 31 december 2013

TSEK

Enligt 
tidigare 

principer
Effekt av IAS 

17
Effekt av IAS 

36
Effekt av IAS 

39 Enligt IFRS

Nettoomsättning 1 727 1 727
Aktiverat arbete för egen räkning 64 64
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar mm 1 791 0 0 1 791

Råvaror och förnödenheter -382 -382
Övriga externa kostnader -11 256 66 -11 190
Personalkostnader -7 696 -7 696
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 0
anläggningstillgångar -96 -56 -152
Rörelseresultat -17 639 10 0 -17 629

Finansiella intäkter 93 93
Finansiella kostnader -16 -10 -26

Finansnetto 77 -10 0 67

Resultat före skatt -17 562 0 0 -17 562

Skatt 0

Årets resultat -17 562 0 0 -17 562

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -17 562 0 0 -17 562
Minoritetsintresse 0

-17 562 0 0 -17 562

0 0 0 0
Resultat per aktie

före utspädning (kr) -0,75 0,00 0,00 -0,75
efter utspädning (kr) -0,75 0,00 0,00 -0,75

Rapport över koncernens totalresultat

TSEK

Enligt 
tidigare 

principer
Effekt av IAS 

17
Effekt av IAS 

36
Effekt av IAS 

39 Enligt IFRS

Årets resultat -17 562 0 0 0 -17 562

Övrigt totalresultat
Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat
Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas 2 326 2 326
Årets övrigt totalresultat 0 0 0 2 326 2 326

Årets totalresultat -17 562 0 0 2 326 -15 236

Årets totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare -17 562 0 0 2 326 -15 236
Innehav utan bestämmande inflytande 0

Årets totalresultat -17 562 0 0 2 326 -15 236
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Hansa Medical
Balansräkning för koncernen 31 december 2013

TSEK

Enligt 
tidigare 

principer
Effekt av IAS 

17
Effekt av IAS 

36
Effekt av IAS 

39 Enligt IFRS

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 40 421 -2 393 38 028
Materiella anläggningstillgångar 115 183 298
Biologiska tillgångar 0
Förvaltningsfastigheter 0
Andelar i intresseföretag och joint ventures 0
Finansiella placeringar 0
Finansiella anläggningstillgångar 8 317 2 064 10 381
Uppskjutna skattefordringar 0

Summa anläggningstillgångar 48 853 183 -2 393 2 064 48 707

Varulager 0
Biologiska tillgångar 0

Skattefordringar 211 211
Kundfordringar 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 970 -17 953
Övriga fordringar 653 653
Kortfristiga placeringar 0
Likvida medel 90 90
Tillgångar som innehas för försäljning 0

Summa omsättningstillgångar 1 924 -17 0 0 1 907

Summa tillgångar 50 777 166 -2 393 2 064 50 614

Eget kapital
Aktiekapital 22 225 22 225
Övrigt tillskjutet kapital 1 480 1 480
Reserver 2 064 2 064
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 21 975 -2 -2 393 19 580

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 45 680 -2 -2 393 2 064 45 349

Minoritetsintresse 0

Summa eget kapital 45 680 -2 -2 393 2 064 45 349

Skulder

Långfristiga räntebärande skulder 131 131

Summa långfristiga skulder 0 131 0 0 131

Kortfristiga räntebärande skulder 519 37 556
Leverantörsskulder 710 710
Skatteskulder 0
Övriga skulder 804 804
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 064 3 064
Avsättningar 0
Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning 0

Summa kortfristiga skulder 5 097 37 0 0 5 134

Summa skulder 5 097 168 0 0 5 265

Summa eget kapital och skulder 50 777 166 -2 393 2 064 50 614
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Styrelsen försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av moderbolagets och 
koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhets-
faktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 
Lund den 12 februari 2015 
 
 
Birgit Stattin Norinder    Anders Blom 
Styrelsens ordförande   Styrelseledamot 
 
 
Stina Gestrelius     Per-Olof Wallström 
Styrelseledamot    Styrelseledamot 
 
 
Cindy Wong     
Styrelseledamot     
 
Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Hansa Medical AB (publ) ska offent-
liggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella 
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2015 kl. 08:30. 
 
Kommande finansiella rapporter m.m. 

Årsredovisning 2014     2 mars 2015 
Årsstämma       16 april 2015 
Delårsrapport för januari – mars 2015   16 april 2015 
Delårsrapport för januari – juni 2015   25 augusti 2015 
Delårsrapport för januari – september 2015  28 oktober 2015 
 
Finansiella rapporter, pressmeddelanden, kallelse till extra bolagsstämma och annan informat-
ion finns tillgänglig på Hansa Medicals hemsida www.hansamedical.com från offentliggörandet.  
 
Hansa Medicals finansiella rapporter och pressmeddelanden kan laddas ner från hemsidan. 
Hansa Medical har elektronisk distribution som huvudsaklig distributionsform för finansiella 
rapporter. Årsredovisningen postas till de aktieägare och andra intressenter som särskilt begär 
det. Utskrifter av delårsrapporter postas på begäran.  
 
För ytterligare information vänligen kontakta Fredrik Lindgren, verkställande direktör, tel. 0705-
61 61 77 eller e-post fredrik.lindgren@hansamedical.com.  
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Granskningsrapport 

Hansa Medical AB (publ) 

Org. nr 556734-5359 

Inledning 

Jag har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag 
(delårsrapporten) för Hansa Medical AB (publ) per den 31 december 2014 och den tolvmåna-
dersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsre-
dovisningslagen. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på min 
översiktliga granskning. 
 
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 
 
Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review 
Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företa-
gets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till 
personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk 
granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har 
en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfatt-
ning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som 
vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet 
att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om 
en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte 
den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 
 
Slutsats 
 
Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som 
ger mig anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens 
del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med 
årsredovisningslagen.  
 
Utan att det påverkar min slutsats ovan vill jag fästa uppmärksamheten på bolagets beskrivning 
på sidorna 9-10 av sin finansiella situation samt behovet av likviditetstillskott inom den närm-
aste 12-månadersperioden. 
 

Lund den 12 februari 2015 
 

Dan Kjellqvist 
Auktoriserad revisor 
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Ordlista 

Anti-GBM 
Anti-GBM eller Goodpastures sjukdom är en autoimmun sjukdom, som i första hand påverkar njurar och 
lungor. 
 
Antigen 
Ett för kroppen främmande ämne som aktiverar immunförsvaret. Aktiveringen av immunförsvaret leder till 
immunitet mot eller tolerans av antigenet. 
 
Antikropp 
En typ av protein som framställs av kroppens immunförsvar med avsikt att lokalisera främmande sub-
stanser, bakterier eller virus. Antikroppar kallas också immunglobuliner. 
 
Autoimmun sjukdom 
Sjukdomar som kan uppstå då kroppens immunförsvar reagerar mot kroppsegna strukturer. 
 
Biomarkör 
En biomarkör är oftast ett protein som kan detekteras i blod samt att det råder en verifierad koppling 
mellan proteinets förekomst i blod och ett visst sjukdomstillstånd. 
 
Bioteknik 
Användning av levande celler eller komponenter från celler, för att framställa eller modifiera produkter som 
används inom hälsovård, livsmedelshantering och jordbruk. 
 
Diagnostik 
Ett brett spektra av olika metoder för att identifiera sjukdomar och medicinska tillstånd utifrån kliniska 
symtom och en rad olika medicinska test som exempelvis blodprov och radiologi. 
 
EndoS 
Endoglycosidase of Streptococcus pyogenes. Bakteriellt enzym med unik förmåga att modifiera en speci-
fik kolhydratkedja på IgG-antikroppar. 
 
Enzym 
Ett protein som påskyndar eller initierar en kemisk reaktion utan att själv påverkas. 
 
FDA 
U.S Food and Drug Administration (amerikanska läkemedelsverket) 
 
GMP 
Good Manufacturing Practice eller god tillverkningssed är ett övergripande kvalitetssäkringssystem som 
tillämpas vid produktion av läkemedel. 
 
Guillain-Barrés syndrom 
En ovanlig och akut autoimmun nervsjukdom där det bildas antikroppar huvudsakligen riktade mot den 
isolerande myelinskidan i nerver och nervrötter. 
 
HBP 
HBP, Heparin Binding Protein, är ett i kroppen naturligt förekommande protein som används av vissa 
immunceller, neutrofila granulocyter, för bland annat förflyttning från blodbanan ut i vävnad. 
 
HLA 
HLA, Human Leukocyte Antigen, är ett proteinkomplex som finns på ytan av alla celler i en människa. 
Immunförsvaret använder HLA för att skilja på kroppseget och kroppsfrämmande. 
 
IdeS 
IdeS, Immunoglobulin G-degrading enzyme of Streptococcus pyogenes är ett bakteriellt enzym med 
strikt specificitet för IgG-antikroppar. Enzymet har en unik förmåga att klyva och därmed inaktivera 
mänskliga IgG-antikroppar. 
 
IgG 
IgG, Immunglobulin klass G, är den dominerande typen av antikropp i serum. 
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Immunmodulerande läkemedel 
Läkemedel som har effekt på immunförsvaret.  
 
In vitro 
Term inom biomedicinsk vetenskap som anger att experiment eller iakttagelser är gjorda i t.ex. provrör, 
dvs. i en konstgjord miljö och inte i en levande organism. 
 
In vivo 
Term inom biomedicinsk vetenskap som anger att experiment eller iakttagelser är gjorda på levande 
organismer. 
 
Inflammation 
I vid bemärkelse kroppens försvar mot skadevållande faktorer som t.ex. vävnadsskada eller infektion. 
 
Kliniska studier 
Undersökning av ett nytt läkemedel eller behandlingsform med friska försökspersoner eller med patienter 
där avsikten att studera effekt och säkerhet för en ännu inte godkänd behandlingsform. 
 
Klinisk fas I 
Fas I avser den första gång som ett läkemedel under utveckling tillförs människa. Fas I-studier utförs ofta 
med ett litet antal friska frivilliga försökspersoner för att studera säkerhet och dosering för en ännu inte 
godkänd behandlingsform. 
 
Klinisk fas II 
Fas II avser den första gång som ett läkemedel under utveckling tillförs patienter för att studera säkerhet, 
dosering och effekt med en ännu inte godkänd behandlingsform. 
 
Klinisk fas III 
Fas III-prövningar omfattar många patienter och pågår ofta under längre tid; de avses kartlägga läkemed-
lets effekter och biverkningar under ordinära men ändå noggrant kontrollerade förhållanden. 
 
Milstolpsersättning 
Ersättning ett bolag erhåller i enlighet med ett samarbetsavtal när samarbetet når ett på förhand uppställt 
mål, till exempel proof-of-concept.  
 
Plasmaferes 
Plasmaferes är en medicinskteknisk metod där proteiner lösta i blodet avlägsnas från blodet utanför 
kroppen med dialysliknande utrustning. 
 
Preklinisk utveckling 
Försök och dokumentation av en läkemedelskandidats egenskaper i modellsystem. 
 
Rekombinant-DNA 
DNA-molekyl som framställts på konstgjord väg av DNA från olika källor.  
 
Sepsis 
Diagnostiserad eller misstänkt infektion i kombination med att patienten befinner sig i ett systeminflamma-
toriskt tillstånd (SIRS). Kliniska symptom på systemisk inflammation kan vara en kombination av feber, 
förhöjd hjärtfrekvens och förhöjd andningsfrekvens. 
 
Septisk chock 
Ett mycket allvarligt tillstånd där en patient med svår sepsis har drabbats av blodtrycksfall som inte går att 
häva med hjälp av vätskeersättning och multipel organsvikt uppstår. 
 
Streptococcus pyogenes 
En grampositiv bakterie som primärt finns i människans övre luftvägar. Vissa stammar kan orsaka halsin-
fektioner och sårinfektioner. 
 
Svår sepsis 
Sepsis övergår till svår sepsis när patienten dessutom drabbas av cirkulatorisk påverkan och sänkt funkt-
ion i vitala organ såsom hjärna, hjärta, lungor, njure eller lever. 
 
  
 


