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Styrelsen och verkställande direktören för Prolight Diagnostics AB (publ.) får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse
Övergripande verksamhetsbeskrivning
Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartnern The Technology
Partnership ( TTP), patientnära testsystem baserat på patenterade teknologier, för användning vid
s k Point of Care testning (POCT). POCT-tester utförs utanför det traditionella
sjukhuslaboratoriet. Små mobila instrument möjliggör testning nära patienten och ger snabba
provsvar. PLD avser att som första analys utveckla högkänsligt troponin för att diagnosticera
och/eller utesluta hjärtinfarkt. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt
diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har
hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom "micro Elisa" för
Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området POCT estimerades 2017 till drygt 18
miljarder USD och är i stark tillväxt.
Företaget har sitt säte i Lund.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Väsentliga händelser under Q1
Förlängd fas 1 och projektet fortsatt på plan
Under februari genomfördes ytterligare kemiskt och tekniskt optimeringsarbete inom projektets första
fas, i syfte att förbättra utgångsläget inför nästa utvecklingsfas. För att undvika förseningar tillsattes extra
resurser, dock utan fördyrning i relation till den ursprungliga kostnadsplanen. Projektet som helhet
fortsatt på plan.
Styrelsen i Prolight Diagnostics tecknade fullt ut för sina innehavda teckningsoptioner
Bolagets VD och styrelse, Maria Holmlund, Mats Persson, Gunnar Säll, Ingemar Kihlström och Masoud
Khayyami tecknade som privatpersoner eller via bolag fullt ut för sina innehavda teckningsoptioner av
serie TO2 Prolight Diagnostics AB, vilket motsvarar totalt ca 566 667 aktier.
Optionsinlösen avslutades - Ca 99 % av optionerna nyttjades
Prolight Diagnostics avslutade inlösen av teckningsoptionerna av serie TO2, vilka utgavs i samband med
nyemission i december 2016. Bolaget tillfördes genom nyttjande av optionerna ca 15,2 MSEK före
emissionskostnader. Antalet aktier ökade efter registrering hos Bolagsverket med 16 858 732 st, till totalt
76 230 440 st.
Nästa steg i utvecklingsarbetet - Start av fas 2
Efter att ha uppnått målen för fas 1, samt adderat ytterligare kemiskt och tekniskt optimeringsarbete
beslutade styrelsen att starta nästa utvecklingsfas, fas 2, i mars.
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En prototyp innefattande testkort och semiautomatiserat instrument som motsvarade projektets
förväntningar på automatiseringsgrad och funktionalitet fanns framtagen. En fungerande prototyp har
även stor betydelse i kommande arbete eftersom man har möjlighet att köra större och snabbare testserier.
Vår bedömning är att vi har goda förutsättningar att utveckla ett Point of Care test för högkänsligt
Troponin, för snabb och korrekt diagnos av hjärtinfarkt.
Avtalsmässig kvittningsemission till TTP beslutad
Den 26 mars beslutade styrelsen i Prolight Diagnostics AB om nyemission av aktier i enlighet med
bemyndigande från bolagsstämman i maj 2017. Bolaget har som tidigare meddelats åtagit sig att emittera
aktier till The Technology Partnership, vilka därmed kvittas mot fordran. Detta är även skälet till
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Bolagets aktiekapital ökade därmed med 39 894,50 kr genom nyemission av 398 945 aktier. Rätt att
teckna de nya aktierna tillkom TTP. Teckningskurs var 4,59 kr per aktie. Kursen beräknades enligt
avtalet som genomsnittskurs de senaste 10 dagarna inkluderat den dag faktura förföll (22 mars).
Utspädningen blev ca 0,5 % för befintliga ägare. Efter registrering av aktierna hos Bolagsverket uppgick
antalet aktier till 76 629 385.

Väsentliga händelser under Q2
Större andel aktier accepteras som kvittning mot fordran för utvecklingsarbete av
teknologipartnern TTP
Prolight och TTP kom i början av april överens om en ökning av den andel aktier som utgör delbetalning
av det utvecklingsarbete som utförs av TTP, och utgör nu 25 % jämfört med tidigare avtalade 20 % för
innevarande utvecklingsfas.
Styrelsen i Prolight Diagnostics AB (publ) beslutade att genomföra en företrädesemission med
möjlighet till teckning även av allmänheten utan företräde. Emissionen omfattade ca 40 MSEK
före emissionskostnader. Emissionen var garanterad till ca 85 %.
Styrelsen beslutade, i enlighet med Årsstämmans bemyndigande, den 30 april att genomföra en partiellt
garanterad företrädesemission med möjlighet till teckning utan företräde av allmänheten. Villkoren var
att tretton (13) befintliga aktier gav rätt att teckna tre (3) nyemitterade Units, var och en innehållande en
aktie och en teckningsoption av serie TO3. Tre teckningsoptioner av serie TO3 ger rätt att teckna en aktie
för 2,85 Kr under februari 2019.
Bakgrund till emissionen
Första fasen i Prolights utveckling av en Point of Care-plattform avslutades framgångsrikt i mars månad
2018, efter att instrument och testkortprototyp uppvisat önskad kemisk och tekniska prestanda. Prolight
har nyligen startat fas 2 i utvecklingen. Första fasen fokuserade på att säkerställa att förutsättningar finns
för att utveckla ett test för högkänsligt troponin, för snabb och korrekt diagnos av hjärtinfarkt. Projektets
fas 2, som även fortsättningsvis ska bedrivas tillsammans med samarbetspartnern The Technology
Partnership (TTP) i Cambridge, Storbritannien, innefattar vidare optimering och instrumentutveckling
samt färdigställande av testkort. Framtagning av ytterligare analyser inom hjärtmarkörområdet och/eller
andra kliniska områden planeras efter slutförd utveckling av testet för högkänsligt troponin.
Emissionen beräknades tillsammans med tillgängliga medel täcka genomförande av hela fas 2, samt
löpande drift av bolaget för minst 12 månader framåt. Huvuddelen, cirka 30 Mkr, avsågs att avsättas till
vidareutveckling av högkänsligt troponin enligt plan.
Styrelsens bedömde att detta var den mest lämpliga prioriteringen för att på ett optimalt sätt utveckla
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produkten till framtida patientnytta och samtidigt bygga bolagsvärde.
Publicering av prospekt avseende Prolight Diagnostics AB företrädesemission
Den 29 maj publicerades prospekt avseende företrädesemission med möjlighet till teckning även av
allmänheten utan företräde.
Prolight Diagnostics korat som årets bästa notering 2017 för mikrobolag i kategorin
kursutveckling
SvD Börsplus IPO -guide granskar samtliga svenska börsnoteringar. 2017 börsnoterades 103 mikrobolag.
Från teckningskurs och framåt, (brytpunkt är 12 månader efter notering eller senast den 18 maj för 2017
års noteringar), steg Prolights aktie med 451,6 procent. Detta var bäst i klassen och överskred vida den
genomsnittliga IPO-avkastningen på -25,6 procent för mikrobolag.
VD i Prolight Diagnostics AB (publ) har tecknat fullt ut för teckningsoptioner i riktad emission
Bolagets VD, Maria Holmlund, tecknade fullt ut för teckningsoptioner i riktad emission enligt beslut på
årsstämma den 16 maj, vilket motsvarar 1 000 000 teckningsoptioner.
Styrelsen i Prolight Diagnostics och närstående tecknar för ca 3,8 MSEK i nu pågående emission
Styrelsen i Prolight Diagnostics AB (publ) och närstående tecknade för ca 3,8 MSEK i pågående
emission. Bolagets VD och styrelseordförande tecknade som privatperson / via bolag fullt ut för sina
teckningsrätter.
Prolight Diagnostics företrädesemission tecknades till ca 94 procent
Prolight Diagnostics AB (publ) har i juni 2018 genomfört en företrädesemission vilket tillförde bolaget
ca 37,4 MSEK före emissionskostnader och kvittningar.
Efter avslutad teckningsperiod visade sammanräkningen i Prolight Diagnostics AB:s (publ)
företrädesemission att totalt 16 622 445 units tecknades, vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 94,0
procent. 7 531 947 units, ca 17,0 MSEK, motsvarande cirka 42,6 procent av erbjudandet tecknades med
stöd av uniträtter. 1 231 406 units tecknades utan företräde, motsvarande cirka 7,0 procent av erbjudna
units. 6 347 977 units tecknades av emissionsgaranterna i transaktionen upp till den garanterade delen av
erbjudandet, vilket motsvarade ca 35,9 procent av totalt erbjudna units.
Garanterna i transaktionen kvittade sin ersättning mot units till motsvarande villkor som i emissionen,
vilka ingår i ovanstående med 1 511 115 units.
Aktiekapitalet ökade genom emissionen med 1 662 244,5 kronor till 9 325 183 kronor. Utestående antal
aktier uppgick till 93 251 830 stycken efter emissionens registrering vid Bolagsverket.
Samtliga tecknare utan företräde erhöll full tilldelning. G&W Fondkommission var finansiell rådgivare i
transaktionen och Aqurat FK AB var emissionsinstitut.

Väsentliga händelser under Q3
Verifiering av användares hanteringskrav - första jämförelsen av patientprover mellan system påbörjat val av komponenter i instrumentet
För att säkerställa att den tänkta hanteringen av systemet, och dess specifikationer är i linje med
användarkraven, har presumtiva användare intervjuats i UK och Tyskland. Länderna är två av de största
Point of Care marknaderna i Europa. Värdefull information ur ett handhavande perspektiv erhölls.
Ett begränsat antal patientprover analyserades på Micro Flex plattformen i dess dåvarande form. En
första jämförelse av resultaten med ett stort central-lab system, som används i sjukhusmiljö och
tillhandahåller högkänsligt troponin, visade att provsvaren låg i linje med det på marknaden etablerade
lab systemet.
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Plattformens utveckling pågår fortsatt, och fasen med val och beslut av de i instrumentet många ingående
komponenterna har påbörjats.
Avtalsmässig kvittningsemission till TTP beslutad
Den 23 augusti beslutade styrelsen i Prolight Diagnostics AB om nyemission av aktier i enlighet med
bemyndigande från bolagsstämman i maj 2018. Bolaget har som tidigare meddelats åtagit sig att emittera
aktier till The Technology Partnership, vilka därmed kvittas mot fordran. Detta är även skälet till
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Bolagets aktiekapital ökade därmed med 157 378,70 kr genom nyemission av 1 573 787 aktier. Rätt att
teckna de nya aktierna tillkom TTP. Teckningskurs var 1,716 kr per aktie. Kursen beräknades enligt
avtalet som genomsnittskurs de senaste 10 dagarna inkluderat den dag faktura förföll (22 augusti). Efter
registrering av aktierna hos Bolagsverket uppgick antalet aktier till 94 825 617.

Väsentliga händelser under Q4
Ny instrumentdesign - Utvecklingsarbetet fortskrider enligt plan
I början av oktober kommunicerades att instrumentdesignen började ta form med fokus på säkerhet och
lätthanterlighet för användaren, i kombination med ett modernt uttryck. Ytterligare mindre justeringar
kan komma att ske. Flertalet i instrumentet ingående komponenter var valda. Vi arbetade parallellt med
att säkerställa att användarnas hanteringskrav möts, samt att vidareutveckla vårt kvalitetssystem i linje
med branschens krav. Arbetet med optimering, instrumentutveckling och färdigställande av test kort
fortskred enligt plan.
Avtalsmässig kvittningsemission till TTP beslutad
Den 15 november beslutade styrelsen i Prolight Diagnostics AB om nyemission av aktier i enlighet med
bemyndigande från bolagsstämman i maj 2018. Bolaget har som tidigare meddelats åtagit sig att emittera
aktier till The Technology Partnership, vilka därmed kvittas mot fordran. Detta är även skälet till
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bolagets aktiekapital ökade därmed med 154 239,30 kr genom
nyemission av 1 542 393 aktier. Rätt att teckna de nya aktierna tillkom TTP. Teckningskurs var 1,766 kr
per aktie. Kursen beräknades enligt avtalet som genomsnittskurs de senaste 10 dagarna inkluderat den
dag faktura förföll (14 november). Utspädningen blev ca 2 % för befintliga aktieägare. Efter registrering
av aktierna hos Bolagsverket uppgick antalet aktier till 96 368 010.
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Ägarförteckning per 2018-12-28
Avanza Pension
BNY Mellon NA (Former Mellon), W9*
Newfour AB
Swedbank Försäkring AB
Ingemar KIhlström AB
Sällsam AB
MK Capital Invest AB
Sture Hallström Invest AB
Gûnther & Wikberg Holding AB
Nordnet Pensionsförsäkring AB
Övriga

Flerårsöversikt (Tkr)

6 224 737
4 430 633
2 220 000
2 192 684
2 176 491
2 025 999
2 023 029
1 727 997
1 658 395
1 533 365
70 154 680
96 368 010
2018
-5 857
86 187
95

Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

2017
-2 850
37 119
98

2016
-2 056
42 186
83

6,46
4,6
2,3
2,28
2,26
2,1
2,1
1,79
1,72
1,59
72,8
100
2015
-2 145
17 733
98

2014
-150
17 068
99

Förändring av eget kapital, tkr
Aktie-

Belopp vid årets ingång
Beslut enligt stämma
Konvertering
teckningsoptioner
Utställda
teckningsoptioner
Emission
Emissionskostnader
Avsatt till fond för
utvecklingskostnader
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Fond för utv

Överkurs

Balanserat

Årets

kapital

Reservfond

utgifter

fond

resultat

resultat

5 937

13 047

14 893

3 485

1 941
-2 850

-2 850
2 850

1 686

13 487

2 014

39 250
-5 044

30

32 387
9 637

13 047

Antal registerade aktier vid årets ingång 59 371 708
Antal registerade aktier vid årets utgång 96 368 010

47 280

-32 387
51 178

33 266

-5 857
-5 857
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Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
ansamlad förlust
överkursfond
årets förlust

disponeras så att
i ny räkning överföres

-33 265 730
51 178 167
-5 856 928
12 055 509

12 055 509

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys med noter.
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2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

403 956
403 956

347 008
347 008

-3 078 154
-1 502 368
-1 634 526
-6 215 048
-5 811 092

-2 172 517
-1 156 618
0
-3 329 135
-2 982 127

Resultat efter finansiella poster

1 496
-47 332
-45 836
-5 856 928

132 809
-414
132 395
-2 849 732

Resultat före skatt

-5 856 928

-2 849 732

Årets resultat

-5 856 928

-2 849 732

Resultaträkning

Not

Övriga rörelseintäkter

2

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

3
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2018-12-31

2017-12-31

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
arbeten
4
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt
liknande rättigheter
5

62 425 074

30 038 136

1 835 958
64 261 032

1 835 958
31 874 094

Summa anläggningstillgångar

64 261 032

31 874 094

2 695
831 194
159 361
993 250

2 695
289 851
78 544
371 090

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar

19 713 897

4 752 808

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

1 218 804
21 925 951

120 580
5 244 478

SUMMA TILLGÅNGAR

86 186 983

37 118 572

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Not

2018-12-31

2017-12-31

9 636 801
13 047 052
47 279 809
69 963 662

5 937 171
13 047 052
14 892 871
33 877 094

51 178 167
-33 265 730
-5 856 928
12 055 509
82 019 171

3 485 418
1 940 940
-2 849 732
2 576 626
36 453 720

2 033 159
1 156 395
978 258
4 167 812

48 116
54 321
562 415
664 852

86 186 983

37 118 572

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Fond för utvecklingsutgifter

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6
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2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

-5 856 926

-2 849 732

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-622 162
3 502 958
-2 976 130

-6 086
-2 519 674
-5 375 492

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

-32 386 938

-13 036 621

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

51 422 380
0
51 422 380

12 144 202
-250 000
11 894 202

Årets kassaflöde

16 059 312

-6 517 911

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

4 873 388
20 932 700

11 391 299
4 873 388

Kassaflödesanalys

Not

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

7
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges.
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdags kurs. Skillnaden mellan
anskaffningsvärde och balansdagens värde har redovisats i resultaträkningen.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar
Som immateriella anläggningstillgångar redovisas balanserade utgifter för utveckling,
anskaffningsutgifter för patent och varumärken. Utvecklingsutgifter redovisas enligt aktiveringsmodellen
som immateriell anläggningstillgång då följande kriterier är uppfyllda:
- det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa tillgången,
- avsikt och förutsättning finns att sälja eller använda tillgången.
- det är troligt att tillgången kommer att generera intäkter eller leda till kostnadsbesparingar,
- utgifterna kan beräknas på ett tillfredställande sätt.
Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell tillgång utgörs av de direkt hänförbara utgifter
som krävs för att tillgången ska kunna användas på det sätt som företagsledningen avsett.
Utgifter för forskningsaktiviteter kostnadsförs i takt med att de uppstår.
Avskrivningsprinciper
Avskrivning av patent påbörjas i samband med att de immateriella tillgångarna, som patenten tillhör, kan
användas.
Avskrivningsperioden övernsstämmer med respektive patents registeringstid.
Avskrivning av balanserade utvecklingsutgifter påbörjas när tillgångarna kan användas på marknaden.
Avskrivning ska då proportioneras över bedömd produktlivcykel.
Nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag analyserar företaget de redovisade värdena för immateriella anläggningstillgångar
för att fastställa om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har minskat i värde. Om så är fallet,
beräknas tillgångens återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en eventuell nedskrivning. Där
det inte är möjligt att beräkna återvinningsvärdet för en enskild tillgång, beräknas återvinningsvärdet för
den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör.
För internt upparbetade immateriella tillgångar som ännu inte är färdiga att användas eller säljas på
balansdagen beräknas återvinningsvärdet allt per balansdagen, d v s även om det inte finns någon
indikation om värdenedgång.
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Nyckeltalsdefinitioner
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostander, men före extraordinära intäkter och kostnader.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutningen.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Uppskattningar och bedömningar
Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar kommer
sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som kan komma att leda till
risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder är främst värdering av
balanserade utvecklings- och patentutgifter.
Verksamheten har, som de flesta utvecklingsprojekt, ett antal naturliga riskfaktorer som kan innebära att
en slutlig försäljningsframgång fördröjs eller inte uppnås. Styrelsen följer fortlöpande resultaten av
utvecklingen och därtill knutna risker. Styrelsen har att vid varje tidpunkt bedöma balansgillheten av de
balanserade utvecklingsutgifterna och pröva nedskrivningsbehovet. Företagsledningen bedömer att det
inte föreligger något nedskrivningsbehov avseende bolagets immateriella tillgångar per 2018-12-31.
Uppskjutna skattefordringar på underskottsavdrag uppgpår till 6 501 tkr och har av försiktighetsskäl inte
balanserats.

Not Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Marknadsundersökning med beslutsfattare delar vår uppfattning om det kommande systemets
fördelar, efter färdigutveckling.
Under mars slutfördes en marknadsundersökning där vi intervjuat beslutsfattare inom vårt fokus område.
Intervjuerna har utförts både enskilt och i grupp, där Point of Care koordinater och specialistläkare inom
kardiologi och akutvård har gett sina synpunkter på vårt produktkoncept, både övergripande och i detalj.
Studien är gjord i UK, en av de största POC marknaderna i Europa som även är tongivande i
internationella sammanhang.
Undersökningen visar att tänkta målgrupper och beslutsfattare delar vår uppfattning om det kommande
systemets fördelar, efter färdigställd utveckling.
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Några av ämnesområdena för vår ddiskussion i relation till vårt produktkoncept har varit: förväntningar
på ett idealt POC system - kriterier för högkänsligt troponin - kostnadseffektivitet i relation till pris och
prestanda - säkerhet och konfigurering - beslutsprocess för att ändra rutin och ta in ett nytt test kvalitetskontroll - reducering av servicebehov. Samsynen bland deltagarna var stor och vi har även fått
värdefull input på detaljnivå vad gäller justeringar inför färdigutveckling.
Vi har nu säkerställt att kundbehoven kommer att mötas av de som kommer att utföra testen, (tidigare
genomförd undersökning), POC koordinatorerna - vilka koordinerar användning inom t ex ett
sjukhusområde och deltar i beslutsfattande om införande av nya tester samt akutläkare och kardiologer de som kommer att ta beslut baserat på testresultaten.
Vi har även startat diskussionen om ytterligare framtida markörer med deltagarna i undersökningen,
vilken också den visade på stor samsyn.

Not 2 Övriga intäkter
2018
Del av handelsintäkter NGM
Valutavinster
Övrigt

2017

403 566
0
390
403 956

204 995
142 013
0
347 008

2018

2017

1

1

Not 3 Medelantalet anställda
Medelantalet anställda

Not 4 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

30 038 136
32 386 938
62 425 074

15 145 265
14 892 871
30 038 136

Utgående redovisat värde

62 425 074

30 038 136

Not 5 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 835 958
1 835 958

1 835 958
1 835 958

Utgående redovisat värde

1 835 958

1 835 958
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Not 6 Fond för utvecklingsutgifter
Belopp vid årets ingång
Avsättning till fonden under räkenskapsåret
Belopp vid årets utgång

2018-12-31

2017-12-31

14 892 871
32 386 938
47 279 809

0
14 892 871
14 892 871

2018-12-31

2017-12-31

100 041
-47 331
-98 546
-45 836

132 809
-414
0
132 395

Not 7 Räntor och utdelningar

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Nedskrivning av kortfristig placering
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