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Förvaltningsberättelse 
 
Styrelsen och verkställande direktören för 
Aerocrine AB (publ) avger härmed 
årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Om inte 
annat särskilt anges redovisas alla belopp i 
tusental kronor. 
 
Verksamheten 
 
Aerocrine AB är en medicinteknisk Koncern 
dedicerad till förbättrad behandling och kontroll 
av astma. Företaget marknadsför NIOX® globalt 
och marknadsför även NIOX MINO®, som 
representerar en ny generation handhållna 
produkter, i Europa. Båda produkterna möjliggör 
en snabb och tillförlitlig kontroll av det 
inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan 
därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv 
diagnos, behandling och kontroll av patienter 
med astma. 
 
Astma är ett stort och snabbt växande problem i 
västvärlden vilket gör att behovet av diagnos 
och kontroll blir allt större och viktigare. Det 
finns ett antal studier som visar på att en stor del 
av patientpopulationen idag inte har kontroll 
över sin sjukdom antingen genom 
underbehandling med antiinflammatoriska 
läkemedel eller på grund av att man inte följer 
sin läkares ordination. Att mäta NO, och 
därmed följa den underliggande 
inflammationen, har visat sig vara ett bra 
hjälpmedel för läkaren att både dosera korrekt 
och att se hur väl patienten följer ordinationen. 
Med en personligt anpassad läkemedelsdosering 
kan patienten få bättre sjukdomskontroll och 
förhöjd livskvalitet. Utandad NO ger snabb, 
objektiv och värdefull information om den 
pågående inflammationen.  
 
• Ett förhöjt NO-värde - patienten har en 

inflammation och kommer att svara på 
behandlingen.  

• Ett normalt NO-värde - det kan vara någon 
annan sjukdom som orsakar symtomen.  

• Ett lågt NO-värde  - patienten behöver 
kanske inte medicinera. 

 
Halten av NO i utandningsluften mäter effekten 
av steroidbehandlingen. Om patientens NO-
nivå inte sänkts sedan föregående besök betyder 
det att patienten inte medicinerat enligt 
ordination eller att en högre dos behövs. 
Patienten kan i undantagsfall vara resistent mot 
steroidbehandlingen.  

Vårdgivare som använder Aerocrines produkter 
får idag ersättning från sina vårdsystem i ett 

växande antal länder. Koncernens metod att 
mäta inflammation vid astma har också införts i 
de nationella riktlinjerna för astmabehandling i 
flera länder. Koncernen är därigenom på god 
väg mot rutinmässig användning av Aerocrines 
produkter för ett mycket stort antal patienter. 
 
Under de senaste åren har ett flertal för 
Koncernen betydelsefulla studier publicerats. De 
publicerade studierna påvisar värdet av 
Koncernens metod vid diagnos och 
monitorering av astmapatienter. 
 
I maj 2005 publicerades i New England Journal 
of Medicine (Smith et al) en studie som visar att 
genom att monitorera diagnosticerade 
astmapatienter med hjälp av NO så kan man 
minska läkemedelsförbrukningen med upp till 
hälften med bibehållen sjukdomskontroll 
jämfört med konventionella metoder. Till dags 
dato har fler än 1200 studier om utandad 
kvävemonoxid publicerats i ledande medicinska 
tidskrifter. 
 
Aerocrine har utvecklat analysinstrumentet 
NIOX® för rutinmässig kontroll av inflammation 
i luftvägarna genom mätning av NO-halten i 
utandningsluften. NIOX är det enda 
analysinstrumentet som är godkänt för klinisk 
användning i USA och Kanada. Med NIOX kan 
läkare och sjukvårdspersonal snabbt och enkelt 
mäta samt följa upp behandlingen av 
astmapatienter.  
 
Resultatet av den påbörjade lanseringen av 
bolagets egenutvecklade NO-analysator, NIOX 
MINO®, stärker bolagets uppfattning om en 
positiv framtida försäljningspotential. NIOX 
MINO är baserad på en helt ny analysteknologi 
som, till skillnad från tidigare etablerad 
teknologi (chemiluminesence) i exempelvis 
NIOX®, möjliggör standardiserad mätning av 
inflammation i luftvägarna i ett litet handhållet 
instrument. NIOX MINO gör det möjligt att 
monitorera inflammation i luftvägarna i 
hemmiljö. Lansering av NIOX MINO har 
påbörjats i Europa. 
 
NIOX® och NIOX MINO® är godkända för 
kliniskt bruk på sjukhus och i öppenvård i 
Europa. För att förankra Koncernens metod och 
produkter har Aerocrine etablerat över 40 
referenskliniker för NIOX samt NIOX MINO vid 
ledande kliniska centra i Danmark, Finland, 
Frankrike, Italien, Nederländerna, 
Storbritannien, Sverige, Tyskland, Belgien, 
Österrike, Singapore, USA och Norge.  
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Att kliniskt dokumentera Koncernens metod och 
produkt utgör en viktig del av verksamheten i 
syfte att vidare etablera och förankra metoden 
bland läkare och sjukhusspecialister.  

Aerocrine fick NIOX® godkänd för 
marknadsföring i USA i maj 2003 samt i Kanada 
i mars 2004.  

Försäljningen av Koncernens produkter sker 
idag via helägda dotterföretag på den 
nordamerikanska marknaden, Tyskland, England 
samt i Sverige. På övriga marknader inom 
Europa sker försäljning och marknadsföring via 
distributörer. 

Aerocrine bedriver ett aktivt patentarbete och i 
Koncernens utvecklingsarbete ingår att 
kontinuerligt och systematiskt utvärdera nya 
idéer och, när det befinns lämpligt, göra nya 
patentansökningar. Koncernen har idag 12 
utfärdade patent i USA varav 10 även är 
utfärdade i EU och 4 i Japan. 

Koncernen Aerocrine består idag av 
Moderföretaget Aerocrine AB samt 
dotterföretagen Aerocrine Inc. i USA, Aerocrine 
AG i Tyskland samt Aerocrine Ltd i 
Storbritannien. Verksamheten i de helägda 
dotterföretagen påbörjades under första kvartalet 
år 2002 i USA, under tredje kvartalet 2003 i 
Storbritannien samt under det fjärde kvartalet 
2005 i Tyskland. 
 
Organisationen 
 
Organisationen i Koncernen har successivt 
byggts upp och består idag av 43 (33) anställda 
varav 6 (4) i USA, 6 (1) i Tyskland samt 1 (1) i 
England. Medelantalet anställda under året var 
40 (31).  Koncernen arbetar med ett nätverk av 
konsulter som är experter inom olika områden 
såsom teknisk projektering och konstruktion, 
patent, medicinsk marknadsutveckling och 
juridik.  
 
Koncernen har ett väl fungerande kvalitetsarbete 
och är certifierad i enlighet med ISO-13485. 
 
Koncernens kostnader, (löner, förmåner, 
ersättningar, pensioner och sociala kostnader), 
för egen personal uppgick till 39 966 (30 315) 
Tkr. 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
 
Försäljningsutveckling 

Försäljningen 2006 nådde 58,1 Mkr vilket är det 
bästa försäljningsutfallet sedan Aerocrine 
grundades och en ökning med 130% jämfört 

med 2005. Försäljningstillväxten är framförallt 
driven av lanseringen av NIOX MINO på 
utvalda marknader i Europa. Bolagets 
affärsmodell med att ta betalt per test visar sig 
fungera väl. Under 2006 har över 459 000 tester 
sålts vilket är en ökning med 157 % jämfört med 
helåret 2005. 
 
Acceptans för metoden 

Läkare 

Tyskland, den viktigaste marknaden inom EU, 
har på ett år uppnått en marknadspenetration 
om cirka 38 % på den initialt primära 
målgruppen lungspecialister. Ett viktigt mått är 
återanvändningen det vill säga försäljning av 
nya test-kits vilket visar på att metoden har fått 
ett stort genomslag inom denna läkargrupp. Av 
de kunder som under 2005 inköpte en NIOX 
MINO har 73% köpt minst ytterligare ett test-kit.  

Reimbursement 

Ett mycket viktigt bevis för nyttan av bolagets 
metod och förutsättning för en bred användning 
är att metoden som sådan medger ersättning 
från nationella försäkringssystem, så kallad 
reimbursement. Den enskilt viktigaste händelsen 
under 2006 inom detta område var att en så 
kallad CPT-kod etablerades för NO-mätning på 
den amerikanska marknaden. Det innebär att 
från och med januari 2007 så kan amerikanska 
läkare som utför en NO-mätning ansöka om att 
erhålla ersättning från försäkringssystemen. Som 
första marknad godkände Portugal i juli att NO-
test ska ersättas med 31 Euro per test. I Syd-
Afrika har SAMA (The South African Medical 
Association) i oktober 2006 godkänt en kod för 
utandat NO som kommer att implementeras från 
och med januari 2007 till ett värde av 30 Euro 
per test.  

Förutom att metoden erhåller ersättning från de 
nationella försäkringssystemen så är det mycket 
viktigt att, för att den långsiktiga potentialen i 
bolaget ska uppnås, metoden införs i nationella 
kliniska riktlinjer för behandling och 
monitorering av astma-patienter. Detta arbete 
pågår på ett flertal marknader. 

Läkemedelsbolagen 

Läkemedelsbolagen fortsätter att visa intresse för 
bolagets produkter och metod. NO som 
inflammationsmarkör kan bland annat användas 
i syfte att visa hur effektivt ett anti-
inflammatoriskt läkemedel är. Under året har 
Aerocrine bland annat erhållit en order om 200 
NIOX MINO från ett enskilt multinationellt 
läkemedelsbolag i USA med ett ungefärligt 
ordervärde om 7,0 Mkr (1 MUSD). Intresset från 
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läkemedelsbolagen är ytterligare ett bevis och 
erkännande av bolagets metod och produkter.  

 Publikationer 

I januari 2006 publicerades i the Journal of 
Allergy and Clinical Immunology en studie, 
genomförd av ett kliniskt nätverk i USA som 
stöds av NIH (National Institute of Health), 
vilken bekräftar värdet av bolagets metod för att 
kontrollera astma och förutsäga terapisvar på 
astmabehandling. 

 I september 2006 publicerades i tidskriften 
Thorax en för bolagets metod viktig artikel av 
Professor Taylor et al. I artikeln beskrivs en 
guide för att tolka de NO-värden som uppmäts 
vid test enligt bolagets metod. Denna guide är 
viktig för att man i daglig praxis ska kunna 
behandla och diagnosticera astma-patienter på 
ett korrekt sätt baserat på deras uppmätta NO-
värden. 

Patent 
 
Koncernen erhöll under andra kvartalet 1 nytt 
teknologi-patent i USA. Totalt har nu Koncernen 
12 utfärdade patent i USA. 
 
Nyemission 
 
Aerocrine har sedan bolagets grundande 1997 
genomfört sexton stycken nyemissioner som 
totalt inbringat cirka 557,2 Mkr efter avdrag för 
emissionsutgifter. Emissionslikviden har i 
huvudsak utnyttjats för att finansiera utveckling 
och kommersialisering av NIOX samt NIOX 
MINO, uppbyggnad av marknadsnärvaro och 
försäljningskanaler i Europa och USA samt ett 
kliniskt utvecklingsprogram. 
 
Koncernen bedömde och bedömer att det 
kommer att behövas ytterligare kapitaltillskott 
för att säkerställa Koncernens kapitalbehov tills 
bolaget blir självfinansierande. I syfte att 
säkerställa en nödvändig finansiell styrka fram 
till och med utgången av 2006 beslutade 
styrelsen, med bemyndigande från den ordinarie 
bolagsstämman i Aerocrine AB den 28 april 
2005, att rikta ett erbjudande till de finansiella 
huvudägarna, HealthCap, Investor Investments 
Novare Ltd., H&B Capital LP, Scandinavian Life 
Science Venture KB och Life Equity Sweden KB, 
om att tillsammans investera 120 Mkr uppdelat 
på tre trancher om 40 Mkr vardera. Styrelsen 
beslutade även att bolagets övriga aktieägare 
skulle erbjudas att teckna aktier på lika villkor 
vilket i maj 2005 tillförde bolaget cirka 9,7 Mkr. 
Emissions-kursen fastställdes av styrelsen för 
Aerocrine till 10 kronor per aktie och bedömdes 
återspegla en extern värdering av Koncernen. 

Styrelsen beslöt dessutom för att ytterligare 
säkerställa bolagets finansiella styrka att rikta en 
nyemission till Swedestart Life Science KB till 
vilka emissionskursen fastställdes till 11,50 kr 
per aktie. Totalt innebär detta att bolaget under 
2005 och 2006 genomfört sex riktade 
nyemissioner vilka tillsammans tillfört bolaget 
cirka 160 Mkr. Den sista tranchen om 55 Mkr 
genomfördes under juni-2006 då 5 304 348 
aktier av serie preferens 5 utgavs.  
 
Totala antalet registrerade aktier i Koncernen 
per den 31/12 2006 uppgår till 36 968 236 
aktier (7 187 974 preferensaktier av serie 1, 680 
119 preferensaktier av serie 2, 1 729 984 
preferensaktier av serie 3, 1 697 596 
preferensaktier av serie 4, 15 608 153 
preferensaktier av serie 5 samt 10 064 410 B-
aktier).  

Vid full konvertering av utgivna och gällande 
optionsrätter uppgår antalet aktier till 38 075 
636 aktier. Totalt antal utgivna 
teckningsoptioner är 1 107 400 stycken. 

 
Finansiell ställning och utveckling 
 
Nettoomsättning och resultat 
 
Koncernen 
 
Koncernens nettoomsättning uppgick till 58 075 
(25 237) Tkr en ökning med 130%. Den ökade 
försäljningen beror framförallt på den 
fokuserade lanseringen av NIOX MINO® i 
Europa, intresset från läkemedelsföretag och 
därav erhållna order samt försäljning av NIOX® 

på den amerikanska marknaden. Bolaget kan 
även konstatera att en ökad etablering av NIOX 
MINO och fler NO-mätningar leder till ett ökat 
intresse för NIOX® och dess bredare 
användningsområde för NO-analys. 
 
I syfte att testa både produkt och affärsmodell så 
har Koncernen valt att lansera NIOX MINO på 
ett fåtal utvalda marknader i Europa under 2005 
och 2006. På de marknader där NIOX MINO 
lanserats, framförallt Tyskland, så är intresset 
och även orderinflödet bra. NIOX MINO 
bygger, till skillnad från NIOX, på en 
affärsmodell baserad på försäljning av sensorer 
innehållande ett visst antal test. Bolaget tar 
betalt per test. Under 2006 har över 459 000 
tester sålts vilket är en ökning med 157 % 
jämfört med helåret 2005. I USA fortsätter 
Koncernen att sälja och marknadsföra NIOX, det 
enda FDA-godkända instrumentet för NO-
analys. Försäljning i USA är till stor del 
beroende av att försäkringssystemet ersätter 
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läkare och sjukhus för utförda tester, så kallad 
reimbursement. Under 2006 har sådan 
ersättning ej varit möjlig då den erhållna CPT-
koden blir officiell först från och med januari 
2007. 
 
Försäljningen under 2006 har påverkats negativt 
av valutakurs-fluktuationer. Omräknat till 2005 
års valutakurser så har omsättningen påverkats 
negativt med 1,0 Mkr. Rensat för 
valutakurseffekter så ökade omsättningen för 
Koncernen med cirka 134 % under året.  
 
Försäljningen per region var : EU 37 515 (15 
830) Tkr, USA 19 279 (7 669) Tkr, Asien 684 (1 
405) Tkr samt övriga världen 597 (333) Tkr.   
 
Under helåret 2006 har totalt 922 (340) order 
för NIOX MINO samt 53 (53) order för NIOX 
erhållits. Totalt har 761 (303) NIOX MINO och 
59 (38) NIOX system intäktsförts. Ingående 
orderstock för 2007 är 199 (38) NIOX MINO 
samt 9 (17) NIOX system. Ordervärdet beräknas 
vara cirka 7-8 Mkr. 
 
Resultatet före skatt för Koncernen uppgick till  
 -88 417 (-70 742) Tkr. Resultatet har påverkats 
negativt av de ökade marknadsinvesteringar som 
gjorts under 2006, framförallt i Tyskland och 
USA samt av ökade satsningar på kliniska- och 
produkt- utvecklingsprojekt. Detta har i viss mån 
balanserats av den ökade försäljningen. 
 
Styrelsen bedömer att samtliga utgifter för 
forskning och utveckling inte uppfyller kraven 
för en immateriell tillgång och dessa har därmed 
kostnadsförts då de uppkommit. 
 
Övriga rörelseintäkter/kostnader -1 234 (5 295) 
Tkr består av valutakurseffekter avseende 
kortfristiga fordringar, volymsavtalsbaserad 
ersättning samt försäljning av 
anläggningstillgångar. Föregående år innehöll 
posten skadestånd för en ej fullföljd order om 
5,1 Mkr. 
 
Koncernens finansiella intäkter om 712 (1 967) 
Tkr är dels resultatet från bolagets bank-
placeringar samt dels omräkningsdifferenser 
avseende fordringar på dotterföretag. De 
finansiella kostnaderna består till största delen 
av valutakursförluster avseende fordringar 
dotterföretag 1 942 (73) Tkr. Omklassificeringen 
av dotterföretagen till självständiga dotterföretag 
har medfört att omräkningsdifferenser redovisas 
direkt mot eget kapital från och med 2004-01-
01.  
 

Årets finansnetto för Koncernen var -1 269         
(1 874) Tkr. 
 
Moderföretaget 
 
Nettoomsättningen i Moderföretaget, Aerocrine 
AB, uppgick till 54 201 (24 941) Tkr varav 27 
029 (8 316) Tkr avser försäljning till 
dotterföretagen Aerocrine Inc. samt Aerocrine 
AG. 
 
Rörelsekostnaderna i Moderföretaget uppgick till 
totalt 90 571 (68 628) Tkr varav 29 865 (24 033) 
Tkr avser kostnader (löner, ersättningar och 
sociala avgifter) för egen personal och styrelse. 
 
I Moderföretagets ränteintäkt ingår ränteintäkt 
på utställt lån till dotterföretag Aerocrine Inc. 
samt Aerocrine Ltd (enbart 2005) om 649 (728) 
Tkr.  
 
Resultatet efter finansiella poster i 
Moderföretaget har påverkats negativt med 
nedskrivning av andelar i dotterföretaget 
Aerocrine Inc. med 17 869 (15 905) Tkr. 
 
Moderföretagets resultat uppgår till -78 726  
(-70 207) Tkr. 
 
Marknads- och försäljningsverksamhet 
 
Förberedelse för lansering samt selektiv 
lansering av NIOX MINO® på utvalda 
marknader inom Europa, fortsatt uppbyggnad av 
Koncernens verksamhet i USA, deltagande vid 
vissa utvalda internationella årliga kongresser 
samt fortsatt marknadsbearbetning och 
spridande av bolagets metod har varit 
Koncernens fokus inom marknad och försäljning 
under verksamhetsåret. Försäljningskostnaderna 
uppgick till 62 046 (47 998) Tkr. 
 
De marknader som NIOX MINO® 
lanserats/kommer att lanseras på bedöms utifrån 
sina egna meriter vad gäller marknadsstorlek 
och mognad, därefter görs en analys av 
marknaden om försäljning skall ske i egen regi 
eller via distributör. Försäljningen av NIOX® 

bygger generellt på samarbete med lokala 
distributörer. För strategiskt viktiga länder, som 
USA, Tyskland, Storbritannien och Sverige, har 
dock detta kompletterats med en egen lokal 
närvaro. På dessa marknader är det kritiskt för 
Aerocrine att ha direkt marknadskontakt för att 
tidigt kunna känna av förändringar och trender 
samt bibehålla direktkontakt med 
opinionsledare.  
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För att förankra Koncernens metod och produkt 
har Aerocrine etablerat mer än 40 
referenskliniker för NIOX och NIOX MINO vid 
ledande kliniska centra i Danmark, Finland, 
Frankrike, Italien, Nederländerna, 
Storbritannien, Sverige, Tyskland, Belgien, 
Österrike, Singapore, USA och Norge.   
 
Koncernens marknads- och försäljnings 
organisation består av 29 (18) heltidsanställda 
varav 6 (4) i USA, 6 (1) i Tyskland samt en (en) i 
Storbritannien. 
 
Forskning och utveckling 
 
Aerocrine leder utvecklingen med att använda 
NO som inflammationsmarkör för att spåra 
astma och mäta graden av inflammation hos 
astmapatienter. Koncernen har under 
verksamhetsåret fortsatt att fokusera på att delta i 
kliniska utvecklingsprogram för att förankra och 
sprida metoden samt vidareutveckling av 
bolagets produktportfölj.  
 
Kostnaderna för forskning och utveckling för 
verksamhetsåret 2006 ökade med 41% jämfört 
med föregående år och uppgick till 43 286 (30 
724) Tkr vilket utgör 35% (36%) av Koncernens 
totala rörelsekostnader.  
 
Huvuddelen av Koncernens forsknings- och 
utvecklingskostnader utgjordes av bolagets 
kliniska- och produkt- utvecklingsprogram samt 
produktvårdskostnader för befintliga produkter. 
Ökningen av Koncernens utvecklingskostnader 
beror framförallt på uppstart av nya produkt- 
utvecklingsprojekt och kliniska studier. 
Koncernen följer Redovisningsrådets 
Rekommendation 15 (RR 15) vilket hittills 
inneburit att Koncernens utvecklingsutgifter 
kostnadsförts då de uppkommit. 
 
Aerocrine har 12 utfärdade patent i USA varav 
10 även är utfärdade i Europa och 4 även är 
utfärdade i Japan. Koncernen för kontinuerligt 
diskussioner med andra bolag att utge licenser 
för dessa bolag att verka inom Koncernens 
patentområden. För närvarande finns två sådana 
licensavtal vilka generar royaltyintäkter till 
Koncernen. 
 
Styrelsens arbete 
 
Styrelsen i Aerocrine AB (publ) bestod av 9 
ledamöter vid utgången av 2006. Vid ordinarie 
bolagsstämma den 25 april 2006 omvaldes Mats 
Fischier, Hans Andreasson, Johan Bennarsten, 
Lars Gatenbeck, Lars Gustafsson, Magnus 
Lundberg, Staffan Lindstrand, Karl Swartling och 

Edvard Weitzberg som ordinarie 
styrelseledamöter i Aerocrine AB. Vid 
konstituerande styrelsemöte i anslutning till 
bolagsstämman omvaldes Mats Fischier till 
styrelseordförande. Styrelseledamöterna besitter 
stor kompetens inom såväl forskning som inom 
ekonomi- och strategiområdet. 
 
Fokus för styrelsearbetet under 2006 har 
framförallt varit likviditets- och 
kapitalanskaffningsfrågor samt strategifrågor. 
 
Föredragande på styrelsemötena var framförallt 
verkställande direktören i Aerocrine.  
Styrelsen har 6 ordinarie sammanträden per år. 
Under 2006 har styrelsen totalt sammanträtt 10 
gånger.  
 
Ägarförhållanden 
 
Största ägare per den 31/12 2006 i Koncernen är 
HealthCap (31%), Investor Investments Novare 
Ltd (24%), Scandinavian Life Science Venture 
KB (13%), H & B Capital LP (9%), Life Equity 
Sweden KB (7%), Swedestart Life Science KB 
(7%) samt Koncernens grundare (2%). I övrigt är 
Koncernens ägande spritt på cirka 350 
aktieägare.  

Totalt antal aktier är 36 968 236 aktier.                                         

Valuta- och räntepolicy 
 
Koncernen fakturerar antingen i Euro, Svenska 
kronor, Brittiska Pund eller i US-dollar. För 
närvarande är merparten av bolagets 
omkostnader i svenska kronor. Ingen 
terminssäkring eller motsvarande har gjorts 
under året. 
 
Moderföretaget placerar likvida medel i 
räntebärande värdepapper med hög kredit-
värdighet (K1-rating) och med god likviditet eller 
i räntebärande bankkonto. 
 
Likviditet 
 
Koncernens kassa uppgick till 11,1 (43,9) Mkr 
vid periodens utgång. Kassan i Moderföretaget 
uppgick vid periodens utgång till 5,4 (41,5) Mkr. 
 
Kassaflödet för helåret 2006 var negativt -32 
285 (31 293) Tkr, årets kassaflöde påverkades 
positivt av den under året genomförda 
nyemissionen som totalt tillförde Koncernen 55 
Mkr. Kassaflödet under 2005 påverkades positivt 
av de under 2005 genomförda nyemissionerna 
som totalt tillförde bolaget 104,7 Mkr efter 
avdrag för emissionskostnader. 
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Investeringar 
 
Koncernens totala investeringar för 
räkenskapsåret uppgick till 3 676 (4 060) Tkr. 
Investeringarna avser framför allt nya lokaler för 
det amerikanska dotterföretaget, system för 
demonstrationsändamål samt 
produktionsverktyg.  
Investeringarna i Moderföretaget uppgick till  
28 351 (19 345) Tkr. Varav 1 439 (3 206) Tkr 
avser investeringar i materiella 
anläggningstillgångar och 26 912 (16 139) Tkr 
avser investeringar i dotterföretag. 
 
Nyckeltal 
 
Koncernens soliditet uppgick 2006-12-31 till 
37% (67%). Eget kapital per aktie uppgår till 0,6 
(1,7) kr och efter full utspädning med utestående 
teckningsoptioner till 0,6 (1,7) kr. Koncernens 
egna kapital uppgår till 20 869 (53 824) Tkr. 
Koncernens räntebärande skulder var 2006-12-
31 0 (0) kr. Resultat per aktie uppgår till -2,5 (-
2,6) kr/aktie. 
 
Miljöinformation 
 
Koncernen bedriver ingen tillståndspliktig 
verksamhet enligt gällande miljöbestämmelser.  
 

Övergång till IFRS 2006 

Från och med den 1 januari 2006 tillämpas IFRS 
vid upprättandet av koncernredovisningen. 
Övergångsreglerna finns i IFRS 1, First Time 
Adoption of International Financing Reporting 
Standards. Där anges bl a att omräkning skall 
ske av jämförelse året (2005). 

Övergången har ej lett till några effekter på 
koncernredovisningen förutom vad gäller den 
förmånsbaserade pensionsplan som finns i det 
amerikanska dotterföretaget. Avtalet för denna 
plan ingicks dock under år 2006 och således 
uppstår ej någon retroaktiv övergångseffekt. 

 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets 
utgång 
 
För att säkerställa bolagets kapitalbehov fram till 
och med att en kapitalanskaffning kunnat äga 
rum har bolagets finansiella huvudägare beslutat 
om ett brygglån om 50 Mkr på affärsmässiga 
villkor. Lånet tillfördes bolaget under januari 
2007. 

Aerocrines styrelse har utsett Paul de Potocki till 
ny verkställande direktör och Koncernchef för 
Aerocrine AB med start 1 februari, 2007. Paul 
efterträder Thomas Almesjö som har lett 
Aerocrines utveckling sedan det grundades och 
som nu går vidare till uppdrag utanför bolaget. 

På extra bolagsstämma den 13 mars 2007 
invaldes Anders Williamsson i styrelsen. Vid 
efterföljande styrelsemöte valdes han till 
bolagets styrelseordförande. 

Framtida finansiering 
 
Styrelsen bedömer att Koncernens finansiering 
är tryggad åtminstone till och med mitten av 
2007 i och med det brygglån som de finansiella 
huvudägarna ställt ut. Styrelsen bedömer att det 
kommer att, för att finansiera ytterligare 
aktiviteter, vara nödvändigt med ytterligare 
kapitaltillskott.  Arbetet med ytterligare 
kapitalanskaffning har redan påbörjats med 
syftet att trygga Koncernens kapitalbehov i minst 
12 månader framåt. Styrelsen gör bedömningen 
att, baserat på inledande möten med potentiella 
investerare, bolaget kommer att tillföras 
nödvändigt kapital. 
 
Framtida utveckling 
 
Koncernen kommer under 2007 att fortsätta 
fokusera på försäljning och lansering av den nya 
handhållna NO-analysatorn (NIOX MINO®) 
framförallt inom Europa, förbereda för lansering 
i USA samt det pågående kliniska 
utvecklingsprogrammet. Koncernen kommer 
även fortsätta arbetet med att få NIOX MINO 
godkänt av FDA för marknadsföring i USA samt 
arbeta för att erhålla reimbursement på 
ytterligare marknader. Koncernen kommer även 
aktivt att arbeta för att NO-analys ska införas i 
de nationella riktlinjerna för behandling av 
astma. 
 
Förslag till behandling av förlust 
 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår 
att Moderföretagets balanserade förlust -398 610 
203 kr och årets förlust -78 726 111 kr, totalt -
477 336 314 kr, överförs i ny räkning. 
 
------------------------------------------------------------ 
 
Beträffande Koncernens och Moderföretagets 
verksamhet och ställning i övrigt hänvisas till 
efterföljande resultat- och balansräkningar, 
kassaflödesanalyser med noter och 
tilläggsupplysningar.
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Koncernens resultaträkning (Tkr) 
2006-01-01 2005-01-01

not 2006-12-31 2005-12-31

Nettoomsättning 5 58 075 25 237

Kostnader för sålda varor -21 496 -11 554

Bruttoresultat 36 579 13 683

Försäljnings- och marknadsföringskostnader -62 046 -47 998

Administrationskostnader 11 -17 161 -12 872

Utvecklingskostnader -43 286 -30 724

Övriga rörelseintäkter 12 293 5 302

Övriga rörelsekostnader 12 -1 527 -7

Rörelseresultat 6,9,10,16 -87 148 -72 616

Finansiella intäkter 13 712 1 967

Finansiella kostnader 14 -1 981 -93

Resultat före skatt -88 417 -70 742

Inkomstskatt 15 - -

Årets resultat -88 417 -70 742

Hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare -88 417 -70 742

Resultat per aktie för vinst hänförlig till 

Moderföretagets aktieägare under året

(uttryckt i kronor per aktie)

-före utspädning 20 -2,5 -2,6

-efter utspädning 20 -2,5 -2,6  
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Koncernens balansräkning (Tkr) 

not 2006-12-31 2005-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier och verktyg 5, 16 7 899 8 145

Summa anläggningstillgångar 7 899 8 145

Omsättningstillgångar

Varulager 8 8 599 8 808

Kundfordringar 7 16 084 8 019

Övriga fordringar 6 352 4 456

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 5 816 6 579

36 851 27 862

Likvida medel 28 11 141 43 875

Summa omsättningstillgångar 47 992 71 737

Summa tillgångar 55 891 79 882

2006-12-31 2005-12-31

EGET KAPITAL 30

Kapital och reserver som kan hänföras till

Moderföretagets aktieägare

Aktiekapital (36 968 236 aktier) 18 484 15 832

Övrigt tillskjutet kapital 539 469 487 121

Ackumulerade omräkningsdifferenser 828 366

Ansamlad förlust inklusive årets resultat -537 912 -449 495

Eget kapital hänförligt till Moderföretagets 20 869 53 824

aktieägare

SKULDER
Långfristiga skulder
Pensionsförpliktelser 29 381 -
Långfristiga skulder 381 -

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 15 442 10 143

Övriga kortfristiga skulder 2 189 2 337

Avsättning för garantier 25 319 -

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 16 691 13 578

Kortfristiga skulder 34 641 26 058

Summa eget kapital och skulder 55 891 79 882

Ställda säkerheter 23 3 000 3 000

Ansvarsförbindelser inga inga  
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Förändringar i Koncernens eget kapital (Tkr) 
 

not Hänförligt till moderföretagets aktieägare

30 Aktie Övrigt Ackumulerade Ansamlad förlust Summa

kapital tillskjutet omräknings- inklusive Eget kapital

kapital differenser årets resultat

Ingående balans per 1 januari 2005 6 684 391 432 507 -378 753 19 870

Omräkningsdifferenser - - -141 - -141

Summa poster som redovisas direkt

mot eget kapital - - -141 - -141

Årets resultat - - - -70 742 -70 742

Summa redovisade intäkter och

kostnader - - -141 -70 742 -70 883

Erhållna optionspremier - 169 - - 169

Pågående nyemission (2004) - -79 911 - - -79 911

Kontanta nyemissioner 9 148 175 757 - - 184 905

Emissionsutgifter (justering) - -325 - - -325

Utgående balans per 31 december 2005 15 832 487 121 366 -449 495 53 824

Ingående balans per 1 januari 2006 15 832 487 121 366 -449 495 53 824

Omräkningsdifferenser - - 462 - 462

Summa poster som redovisas direkt

mot eget kapital - - 462 - 462

Årets resultat - - - -88 417 -88 417

Summa redovisade intäkter och

kostnader - - 462 -88 417 -87 955

Kontanta nyemissioner 2 652 52 348 - - 55 000

Utgående balans per 31 december 2006 18 484 539 469 828 -537 912 20 869
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Koncernens kassaflödesanalys (Tkr) 

2006-01-01 2005-01-01

not 2006-12-31 2005-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster -87 148 -72 616

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet

Avskrivningar 16 3 305 3 650

Kursdifferenser -1 748 1 248

Avsättning för pensionsförpliktelser 409 -

Resultat vid försäljningar och utrangeringar av

materiella anläggningstillgångar 293 233
-84 889 -67 485

Erhållen ränta 712 560
Erlagd ränta -39 -20

Kassaflöde från den löpade verksamheten

före förändring av rörelsekapitalet -84 216 -66 945

Förändring av varulager 1 145 -3 254

Förändringav kundfordringar -7 272 -1 965

Förändring av kortfristiga fordringar -773 -4 683

Förändring av leverantörsskulder 4 954 233

Förändring av kortfristiga skulder 2 553 7 075

Kassaflöde från den löpande verksamheten -83 609 -69 539

Kassaflöde från Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 5,16 -3 676 -4 060

Försäljningar av materiella anläggningstillgångar - 53

Kassaflöde från Investeringsverksamheten -3 676 -4 007

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nyemission 30 55 000 104 669

Erhållna optionspremier - 169

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 55 000 104 838

Årets kassaflöde -32 285 31 292

Minskning/ökning av likvida medel

Likvida medel vid årets början 43 875 12 388

Kursdifferens i likvida medel -449 195

Likvida medel vid årets slut 28 11 141 43 875  
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Koncernens nyckeltal 

2006-01-01 2005-01-01

NYCKELTAL 2006-12-31 2005-12-31

Nettoomsättning Tkr 58 075 25 237

Bruttomarginal % 63% 54%

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital % neg neg

Soliditet % 37% 67%

Nettoskuldsättningsgrad  ggr -0,52 -0,82

Kassalikviditet % 114% 241%

Medeltal anställda 40 31

Investeringar, Tkr 3 676 4 060

Antalet utestående teckningsoptioner 1 107 400 1 107 400

Kostnader för forskning och utveckling, Tkr 43 286 30 724

FoU-kostnader i % av totala kostnader 35% 36%

2006-01-01 2005-01-01

Data per aktie 2006-12-31 2005-12-31

Antal aktier vid periodens slut (före utspädning)1) 36 968 236 31 663 888

Antal aktier vid periodens slut (efter utspädning)2) 38 075 636 31 663 888

Genomsnittligt antal aktier (före utspädning)1) 34 758 091 27 377 882

Genomsnittligt antal aktier (efter utspädning)2) 35 865 491 27 377 882

Eget kapital per aktie, kr, före utspädning1) 0,56 1,70

Eget kapital per aktie, kr, efter utspädning2) 0,98 1,70

Resultat per aktie, kr (före utspädning)1) 2) -2,5 -2,6

1)Antal aktier vid utgången av 2005 inkluderar under december månad 2004 genomförd nyemission (registrerad januari 

  2005) då totalt 7 991 090 aktier av serie B (4 794 654) och preferensaktie serie 1 (3 196 436) emitterades.
2)Resultat per aktie efter utspädning redovisas ej då utspädningen skulle ge ett bättre resultat per aktie. Antal aktier

efter utspädning år 2005 inkluderar ej några utstående teckningsoptioner då lösenpriset översteg marknadsvärde.

Definitioner

Bruttomarginal Soliditet

Bruttoresultat i procent av årets netto- Eget kapital i procent av balansomslutningen

omsättning

Räntabilitet på genomsnittligt eget Resultat per aktie

kapital Nettoresultat dividerat med genomsnittligt

Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt antal aktier före och efter full utspädning

eget kapital

Eget kapital per aktie

Genomsnittligt antal aktier Eget kapital (justerat med utspädnings-

Antal aktier justerat för under året gjorda effekt) dividerat med antalet aktier vid

emissioner (före utspädning) samt utestående periodens slut före och efter full utspädning

optionsprogram (efter utspädning)

Nettoskuldsättningsgrad Kassalikviditet

Räntebärande skulder med avdrag för kortfristiga Omsättningstillgångar, exklusive lager och

placeringar samt likvida medel dividerat med pågående arbete, i förhållande till kortfristiga

eget kapital skulder  
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Moderföretagets resultaträkning (Tkr) 

2006-01-01 2005-01-01

not 2006-12-31 2005-12-31

Nettoomsättning 5 54 201 24 941

Kostnader för sålda varor -23 875 -13 178

Bruttoresultat 30 326 11 763

Försäljnings- och marknadsföringskostnader -31 852 -27 640

Administrationskostnader 11 -17 161 -12 872

Utvecklingskostnader -43 286 -30 724

Övriga rörelseintäkter 12 3 227 2 615

Övriga rörelsekostnader 12 -1 499 -7

Rörelseresultat 6,9,10,16 -60 245 -56 865

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 13 1 346 2 656

Räntekostnader och liknande resultatposter 14 -1 958 -93

Resultat från andelar i koncernföretag 18 -17 869 -15 905

-18 481 -13 342

Resultat efter finansiella poster -78 726 -70 207

Skatt på årets resultat 15 - -

Årets resultat -78 726 -70 207  
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Moderföretagets balansräkning (Tkr) 
 

not 2006-12-31 2005-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier och verktyg 5, 16 5 327 6 212

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 18 9 287 244

Fordringar hos koncernföretag 17, 26 11 755 5 959

Summa anläggningstillgångar 26 369 12 415

Omsättningstillgångar

Varulager

Handelsvaror 8 4 960 5 133

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 7 6 550 4 920

Övriga fordringar 5 769 4 108

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 4 304 3 315

Kortfristiga fordringar 16 623 12 343

Kassa och bank 28 5 379 41 502

Summa omsättningstillgångar 26 962 58 978

Summa tillgångar 53 331 71 393

2006-12-31 2005-12-31

EGET KAPITAL 30

Bundet eget kapital

Aktiekapital (36 968 236 aktier) 18 484 15 832

Reservfond 487 123 487 123

505 607 502 955

Ansamlad förlust

Balanserat resultat -398 610 -380 751

Årets resultat -78 726 -70 207

-477 336 -450 958

Eget kapital 28 271 51 998

SKULDER

Avsättningar

Avsättning för garantier 25 319 -

Avsättningar 319 -

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 13 653 6 564

Skulder till koncernföretag 26 105 94

Övriga kortfristiga skulder 1 593 2 231

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 9 390 10 506

Kortfristiga skulder 24 741 19 395

Summa skulder och eget kapital 53 331 71 393

Ställda säkerheter 23 3 000 3 000

Ansvarsförbindelser inga inga
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Förändringar i Moderföretagets eget kapital (Tkr) 

not

30 Aktie Reserv- Överkurs- Ansamlad Summa

kapital fond fond förlust Eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2005 6 684 - 391 433 -380 751 17 366

Årets resultat - - - -70 207 -70 207

Överföring från överkursfond till reservfond - 391 433 -391 433 - -

Erhållna optionspremier - 169 - - 169

Pågående nyemission (2004) - -79 911 - - -79 911

Kontanta nyemissioner 9 148 175 757 - - 184 905

Emissionsutgifter (justering) - -325 - - -325

Utgående balans per 31 december 2005 15 832 487 123 - -450 958 51 998

Ingående balans per 1 januari 2006 15 832 487 123 - -450 958 51 998

Årets resultat - - - -78 726 -78 726

Summa poster som redovisas 

via resultaträkningen - - - -78 726 -78 726

Kontanta nyemissioner 2 652 - 52 348 55 000

Utgående balans per 31 december 2006 18 484 487 123 - -477 336 28 271  
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Moderföretagets kassaflödesanalys (Tkr) 

2006-01-01 2005-01-01

not 2006-12-31 2005-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster -60 245 -56 865

Avskrivningar som belastat detta resultat 16 2 203 2 436

Justering av övriga poster som ej ingår i kassaflödet 633 -2

-57 409 -54 431

Erhållen ränta 697 560

Erlagd ränta -16 -20

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital -56 728 -53 891

Förändring av varulager 173 -964

Förändring av kundfordringar -1 630 -549

Förändring av kortfristiga fordringar -2 650 -1 333

Förändring av leverantörsskulder 7 089 -3 478

Förändring av kortfristiga skulder -1 743 4 884

Förändring av rörelsekapital 1 239 -1 440

Kassaflöde från den löpande verksamheten -55 489 -55 331

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 5, 16 -1 439 -3 206

Investeringar i dotterföretag 18 -26 912 -16 139

Placering i övriga finansiella anläggningstillgångar 17, 18 -7 089 -829

Försäljning av materiella anläggningstillgångar - 53

Kassaflöde från investeringsverksamheten -35 440 -20 121

Finansieringsverksamheten

Nyemission 30 55 000 104 669

Erhållna optionspremier - 169

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 55 000 104 838

Årets kassaflöde -35 929 29 386

Likvida medel vid årets början 41 502 12 029

Kursdifferens i likvida medel -194 87

Likvida medel vid årets slut 28 5 379 41 502  
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Noter till Koncernredovisningen  
 
1. Allmän information 
 
Aerocrine AB (publ) (Moderföretaget) och dess dotterföretag (sammantaget Koncernen) är en 
medicinteknisk Koncern dedicerad till förbättrad behandling och kontroll av astma. Företaget 
marknadsför NIOX® globalt och marknadsför även NIOX MINO®, som representerar en ny generation 
handhållna produkter, i Europa. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det 
inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, 
behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med helägda 
dotterföretag i USA, Tyskland och England. 
 
Koncernen finns representerad via moderföretag och dotterföretag i Sverige, USA, Tyskland och 
Storbritannien. Övriga marknader hanteras via distributörer. Koncernen säljer huvudsakligen sina 
produkter inom Europa, USA/Nordamerika och Asien/Oceanien. 
 
Moderföretaget är ett publikt aktiebolag registrerat och med säte i Solna. Adressen till huvudkontoret är 
Sundbybergsvägen 9, PO Box 1024, SE-171 21 Solna. 
 
Denna årsredovisning och Koncernredovisning har den 29 mars 2007 godkänts av styrelsen för 
offentliggörande. 
 
2. Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper 
 
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna Koncernredovisning upprättats anges 
nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat framgår nedan.  
 
2.1 Grund för rapporternas upprättande 
 
Koncernredovisningen för Aerocrine-Koncernen har upprättats i enlighet med International Financial 
Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Financial Accounting Standards Board (IASB), 
Årsredovisningslagen samt tolkningsuttalanden som utgivits av från International Financial Reporting 
Interpretations Committee (IFRIC) som har antagits av EU. I samband med övergången från tidigare 
tillämpade redovisningsprinciper till en redovisning enligt IFRS har Koncernen tillämpat IFRS 1 som är 
den standard som beskriver hur övergången till IFRS skall redovisas. Dessutom har Redovisningsrådets 
rekommendation RR 30:05 Kompletterande redovisningsregler för Koncerner tillämpats. 
 
Denna finansiella rapport är den första fullständiga finansiella rapport upprättad i enlighet med IFRS1. 
 
I not 32 finns en sammanställning med förklaringar om hur övergången till IFRS har påverkat Koncernens 
finansiella resultat och ställning samt redovisade kassaflöden. 
 
Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden. 
 
Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som Koncernen utom i de fall som anges nedan 
under avsnittet ”Moderföretagets redovisningsprinciper”. De avvikelser som förekommer mellan 
Moderföretagets och Koncernens principer föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i 
Moderföretaget till följd av ÅRL samt i vissa fall av skatteskäl. 
 
2.2 Koncernredovisning 
 
Dotterföretag är alla de företag (inklusive företag för särskilt ändamål) där Koncernen har rätten att 
utforma finansiella och operativa strategier på ett sätt som vanligen följer med ett aktieinnehav 
uppgående till mer än hälften av rösträtterna. Dotterföretag inkluderas i Koncernredovisningen från och 
med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till Koncernen. De exkluderas ur 
Koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. 
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Förvärvsmetoden används för redovisning av Koncernens förvärv av dotterföretag. Anskaffningsutgiften 
för ett förvärv utgörs av verkligt värde på tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade 
egetkapitalinstrument och uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelsedagen, plus utgifter som är 
direkt hänförbara till förvärvet. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder och 
eventualförpliktelser i ett företagsförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen, 
oavsett omfattning på eventuellt minoritetsintresse. Det överskott som utgörs av skillnaden mellan 
anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på Koncernens andel av identifierbara förvärvade 
nettotillgångar redovisas som goodwill. Om anskaffningsutgiften understiger verkligt värde för det 
förvärvade dotterföretagets nettotillgångar, redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen. 
 
Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster på transaktioner mellan 
Koncernföretag elimineras. Även orealiserade förluster elimineras, om inte transaktionen utgör ett bevis 
på att ett nedskrivningsbehov föreligger för den överlåtna tillgången. Redovisningsprinciperna för 
dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av Koncernens 
principer. 
 
2.3 Segmentrapportering  
 
En rörelsegren är en grupp tillgångar och verksamheter som tillhandahåller produkter eller tjänster som är 
utsatta för risker och möjligheter som skiljer sig från vad som gäller för andra rörelsegrenar. Geografiska 
områden tillhandahåller produkter eller tjänster inom en ekonomisk miljö som är utsatt för risker och 
möjligheter som skiljer sig från vad som gäller för andra ekonomiska miljöer.  
 
Koncernens möjligheter och risker är främst förknippade med rörelsegrenen Airways. All försäljning är 
baserad på denna rörelsegren. I Koncernen, och i Moderföretaget, klassificeras rörelsegrenen, Airways, 
som det primära segmentet och geografiska områden som det sekundära. 
 
2.4 Omräkning av utländsk valuta 
 
Funktionell valuta och rapportvaluta 
 
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i Koncernen är värderade i den valuta 
som används i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell 
valuta). I Koncernredovisningen används svenska kronor, som är Moderföretagets funktionella valuta och 
rapportvaluta. 
 
Transaktioner och balansposter 
 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enlig de valutakurser som gäller på 
transaktionsdagen. Valutakursvinster och -förluster som uppkommer vid betalning av sådana 
transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens 
kurs, redovisas i resultaträkningen. Valutakursförändringar för poster av rörelsekaraktär bokförs som 
övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader medan valutakursförändring för långfristiga 
poster bokförs som finansiell intäkt respektive finansiell kostnad. 
 
Koncernföretag 
 
Resultat och finansiell ställning för alla Koncernföretag (av vilka inget har en höginflationsvaluta) som har 
en annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till Koncernens rapportvaluta enligt följande: 
 
(i) tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas till  

balansdagskurs, 
(ii) intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till genomsnittlig 

valutakurs (såvida inte denna genomsnittliga kurs inte är en rimlig approximation av 
den ackumulerade effekten av de kurser som gäller på transaktionsdagen, i vilket fall 
intäkter och kostnader omräknas per transaktionsdagen), och 

(iii) alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas som en separat del av eget kapital. 
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Vid konsolideringen förs valutakursdifferenser, som uppstår till följd av omräkning av nettoinvesteringar 
till eget kapital. 
 
2. 5 Materiella anläggningstillgångar 
 
Inventarier och verktyg innefattar huvudsakligen verktyg för produktion och utveckling, utrustning för 
serviceutbyten och demonstrationsändamål samt kontorsinventarier. Samtliga materiella 
anläggningstillgångar tas upp till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet 
ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 
 
Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång, 
beroende på vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som 
är förknippade med tillgången kommer att komma Koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde 
kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra former av reparationer och underhåll redovisas som 
kostnader i resultaträkningen under den period de uppkommer. 
 
Avskrivningar görs linjärt över den beräknade nyttjandeperioden, enligt följande: 
Utrustning för serviceutbyten 5 år 

Utrustning för demonstrationsändamål 5 år 
Produktionsverktyg 5 år 
Kontorsinventarier  5 år 
 
Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas varje balansdag och justeras vid behov. 
 
En tillgångs redovisade värde skrivs genast ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade 
värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde (punkt 2.7). 
 
Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkt och redovisat 
värde och redovisas i resultaträkningen som övrig rörelseintäkt respektive övrig rörelsekostnad.  
 
2.6 Utvecklingskostnader 
 
Kostnader som uppstår i utvecklingsprojekt (beträffande design och testning av nya och förbättrade 
produkter samt utgifter för kliniska studier) samt utgifter för patent redovisas som immateriella tillgångar 
när följande kriterier är uppfyllda. 

a) det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella tillgången så att den kan användas eller 
säljas, 

b) ledningen har för avsikt att färdigställa den immateriella tillgången och använda eller sälja den, 
c) det finns förutsättningar att använda eller sälja den immateriella tillgången, 
d) det kan visas hur den immateriella tillgången kommer att generera troliga framtida ekonomiska 

fördelar, 
e) adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att 

använda eller sälja den immateriella tillgången finns tillgängliga, och 
f) de utgifter som är hänförliga till den immateriella tillgången under dess utveckling kan beräknas 

på ett tillförlitligt sätt. 
 
Övriga utvecklingsutgifter som inte uppfyller dessa villkor redovisas som kostnader när de uppstår. 
Inga utgifter för utvecklingsarbeten och patent under året har ansetts uppfylla kraven för aktivering. 
 
2.7 Nedskrivningar 
 
Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdeminskning närhelst händelser eller förändringar i 
förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs 
med det belopp med vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. 
Återvinningsvärdet är det högre av en tillgångs verkliga värde minskat med försäljningskostnader och 
nyttjandevärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov, grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det 
finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). 
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2.8 Finansiella instrument 
 
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar finansiella anläggningstillgångar, 
låneskulder, likvida medel, kundfordringar och leverantörsskulder.  
 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part till instrumentets 
avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet 
realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. En finansiell skuld tas bort från 
balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks.  
 
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: 
Finansiella tillgångar eller skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen, Investeringar som 
hålles till förfall, Lånefordringar och Kundfordringar samt Finansiella tillgångar som kan säljas. 
Klassificeringen är beroende av för vilket syfte instrumenten förvärvades. Ledningen fastställer 
klassificeringen av instrumenten vid den första redovisningen. Under räkenskapsåret har Koncernen inte 
haft några instrument tillhörande kategorierna ”Finansiella instrument som hålles till förfall” eller 
”Finansiella tillgångar som kan säljas” eller ”Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen” 
 
Kundfordringar och Lånefordringar 
 
Kundfordringar och lånefordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för 
värdeminskning. Utmärkande är att de uppstår när Koncernen tillhandahåller pengar, varor eller tjänster 
direkt utan avsikt att handla med uppkommen fordran. De ingår i omsättningstillgångar med undantag av 
poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen. 
 
En reservering för värdeminskning av kundfordringar görs när det finns objektiva bevis för att Koncernen 
inte kommer att kunna erhålla alla belopp som är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor. 
Reserveringens storlek utgörs av skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av 
bedömda framtida kassaflöden, diskonterade med ursprunglig effektiv ränta. Eventuella reserveringar för 
kundförluster redovisas i resultaträkningen som rörelsekostnader. 
 
Låneskulder 
 
Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Därefter redovisas 
det till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Skiljer sig det redovisade 
beloppet från det belopp som skall återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden såsom 
räntekostnad eller ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det 
redovisade beloppet och det belopp som skall återbetalas. 
Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats genom 
återbetalning eller att dessa efterskänkts. Alla transaktioner redovisas på likviddagen.  
 
Lånekostnader 
 
Lånekostnader redovisas enligt huvudprincipen där lånekostnaden belastar resultatet i den period till 
vilken den hänför sig. 
 
2.9 Varulager 
 
Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet 
fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU). Varulagret består huvudsakligen av 
produkter för försäljning samt komponentlager för serviceverksamheten i USA. Anskaffningsvärdet 
innefattar samtliga utgifter för inköp. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den 
löpande verksamheten, med avdrag för tillämpliga rörliga försäljningskostnader. 
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2.10 Likvida medel 
 
I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga kortfristiga placeringar med förfallodag 
inom tre månader från anskaffningstidpunkten. 
 
2.11 Eget kapital 
 
Transaktionsutgifter som direkt kan hänföras till emission av nya aktier eller optioner redovisas, netto 
efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden. 
 
2.12 Uppskjuten skatt 
 
Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som 
uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i 
Koncernredovisningen. Om emellertid den uppskjutna skatten uppstår till följd av en transaktion som 
utgör den första redovisningen av en tillgång eller skuld som inte är ett företagsförvärv och som, vid 
tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat, redovisas den inte. 
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av skattesatser (och -lagar) som har beslutats eller aviserats 
per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den 
uppskjutna skatteskulden regleras. 
 
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott 
kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas. 
 
2.13 Ersättningar till anställda 
 
Pensionsförpliktelser 
 
Planer för ersättningar efter avslutad anställning ska klassificeras antingen som avgiftsbestämda planer 
eller förmånsbestämda planer. Enbart koncernens dotterföretag i USA har en pensionsplan som redovisas 
som förmånsbestämd. Den förmånsbestämda planen avser endast den verkställande direktören och 
pensionsavtalet tecknades under 2006. I denna plan baseras ersättningen på den genomsnittliga lönen 
under intjänandeperioden. Avseende denna plan bär koncernen risken för att de utfästa ersättningarna 
utbetalas.  
 
Den skuld som redovisas i balansräkningen avseende förmånsbestämda pensionsplaner är nuvärdet av 
den förmånsbestämda förpliktelsen på balansdagen med justeringar för ej redovisade aktuariella 
vinster/förluster för tjänstgöring under tidigare perioder. Den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen 
beräknas årligen av oberoende aktuarier med tillämpning av den s.k. projected unit credit method. 
Nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen fastställs genom diskontering av uppskattade framtida 
kassaflöden med användning av räntesatsen för förstklassiga företagsobligationer som är utfärdade i 
samma valuta som ersättningarna kommer att betalas i och med löptider jämförbara med den aktuella 
pensionsskuldens. 
 
Aktuariella vinster och förluster som uppstår från erfarenhetsbaserade justeringar och förändringar i 
aktuariella antaganden överstigande 10% av den förmånsbestämda förpliktelsen, kostnads- eller 
intäktsförs över de anställdas uppskattade genomsnittliga återstående tjänstgöringstid. 
 
För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar Koncernen avgifter till offentligt eller privat administrerade 
pensionsförsäkringsplaner på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. 
 
Koncernen har inga ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. Avgifterna redovisas 
som personalkostnader när de förfaller till betalning. Förutbetalda avgifter redovisas som en tillgång i den 
utsträckning som kontant återbetalning eller minskning av framtida betalningar kan komma Koncernen 
tillgodo. 
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Koncernen har inga ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. Avgifterna redovisas 
som personalkostnader när de förfaller till betalning. Förutbetalda avgifter redovisas som en tillgång i den 
utsträckning som kontant återbetalning eller minskning av framtida betalningar kan komma Koncernen 
tillgodo. 
 
Ersättningar vid uppsägning 
 
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts upp före normal pensionstidpunkt 
eller då en anställd accepterar frivillig avgång från anställning i utbyte mot sådana ersättningar. 
Koncernen redovisar avgångsvederlag när den bevisligen är förpliktad endera att säga upp anställda 
enligt en detaljerad formell plan utan möjlighet till återkallande, eller att lämna ersättningar vid 
uppsägning som resultat av ett erbjudande som gjorts för att uppmuntra till frivillig avgång från 
anställning. Förmåner som förfaller efter mer än 12 månader från balansdagen diskonteras till nuvärde. 
 
Bonus 
 
Ej utbetald bonus till anställda redovisas som en skuld när det är troligt att bonusgrundande mål enligt 
fastställd plan kommer att uppfyllas helt eller delvis och skulden kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Skulden redovisas i förhållande till graden av måluppfyllelse. Bonus för VD och övriga ledande 
befattningshavare fastställs alltid av styrelsen. 
 
2.14 Avsättningar 
 
Avsättningar redovisas när Koncernen har en legal eller informell förpliktelse till följd av inträffade 
händelser, där det är mer sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet än att så inte 
sker, och beloppet har kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
 
2.15 Intäktsredovisning 
 
Intäkter innefattar det verkliga värdet av sålda varor och tjänster exklusive mervärdesskatt och rabatter 
samt efter eliminering av Koncernintern försäljning. Intäkter redovisas enligt följande: 
 
Försäljning av varor 
 
Företaget säljer medicinteknisk utrustning med vilken det går att mäta graden av inflammation i 
luftvägarna. Till detta säljs även förbrukningsmaterial och reservdelar.  Koncernen lämnar 12 månaders 
garanti på sina produkter. Försäljning av varor intäktsredovisas när de väsentliga riskerna och förmånerna 
övergått till köparen samt att säljaren inte har någon reell kontroll över varorna. I de fall försäljningen 
även innehåller ett moment av installation av produkten, redovisas intäkten i sin helhet efter att 
installationen utförts. 
 
Försäljning av tjänster 
 
Försäljning av tjänster avser i första hand service av sålda produkter. Dessutom säljs installationstjänster 
och utbildning. Tjänster säljs till fast pris och intäktsredovisas succesivt i takt med att tjänsterna utförs. 
 
Licensintäkter 
 
Intäkter från licenser uppstår då andra företag (licenstagaren) säljer produkter som använder företagets 
teknik så länge som patenten är valida. Dessa företag betalar ett fast belopp per såld enhet och denna 
intäkt redovisas i den period licenstagaren säljer enheterna.  
 
Ränteintäkter 
 
Ränteintäkter redovisas i takt med att räntan intjänats. 
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2.16 Leasing 
 
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägandet behålls av leasegivaren klassificeras 
som operationell leasing. Betalningar som görs under leasingperioden (efter avdrag för eventuella 
incitament från leasegivaren) kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Samtliga 
leasingavtal inom Koncernen är för närvarande operationella. 
 
2.17 Moderföretagets redovisningsprinciper 
 
Moderföretaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen och Redovisningsrådets 
rekommendation RR 32:05 Redovisning för juridisk person. RR 32:05 innebär att Moderföretaget i 
årsredovisningen för den juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden 
så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan 
redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg som skall göras från 
IFRS. Inga skillnader föreligger mellan Koncernens och Moderföretagets redovisningsprinciper. 
 
 
3. Finansiell riskhantering 
 
3.1 Finansiella riskfaktorer 
 
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker: marknadsrisk (inklusive 
valutarisk, ränterisk, och prisrisk), kreditrisk, likviditetsrisk och kassaflödesrisk. För närvarande är 
Koncernens policy att inte skydda sig mot finansiella risker avseende lån, transaktions- och 
omräkningsexponeringar. Detta beslut är taget av styrelsen med hänsyn till nuvarande andel som är 
exponerad i Koncernen och kostnaden för skyddet av eventuella risker. 
 
Styrelsen utvärderar behovet av riskhantering och upprättar skriftliga principer såväl för den övergripande 
riskhanteringen som för specifika områden, såsom valutarisk, ränterisk, kreditrisk, användning av derivata 
och icke-derivata finansiella instrument samt placering av överlikviditet. 
 
Marknadsrisk 
 

• Valutarisk 
• Koncernen verkar internationellt och utsätts för transaktionsrisker vid köp/försäljningar och 

finansiella transaktioner i utländsk valuta. Valutarisk definieras som risken att fluktueringar i 
växelkursen påverkar Koncernens resultat negativt. All intern fakturering, samt fakturering i 
dotterföretagen sker i lokal valuta all hantering med annan valuta sker via moderföretaget. 
Koncernens valutaexponering avser primärt USD, EURO samt GBP. 

 
Kreditrisk 
 
Koncernen har riktlinjer för att säkra att försäljning sker till kunder med lämplig kreditbakgrund. Om 
behov anses föreligga sker leverans av varor först efter erhållen förskottsbetalning från kund. Koncernens 
5 största kunder står för 43 (20) procent av nettoförsäljningen 2006. 
 
Likviditetsrisk 
 
Likviditetsrisk definieras som risken att Koncernen inte har möjlighet att betala förutsedda eller 
oförutsedda utgifter. Koncernens likvida medel består av checkkonton samt ej nyttjad checkkredit. 
Aerocrine AB ansvarar för likviditeten i dotterföretagen samt säkerställer Koncernens finansiering.  
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Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden 
 
Ränterisk definieras som risken att räntenivåernas förändring påverkar Koncernens resultat eller 
konkurrenskraft negativt. Eftersom Koncernen inte innehar några väsentliga räntebärande tillgångar eller 
skulder är Koncernens intäkter och kassaflöde från den löpande verksamheten i allt väsentligt oberoende 
av förändringar i marknadsräntor. 
 
Prisrisk 
 
Prisrisk definieras som risken att Koncernens varukostnad förändras negativt beroende på förändrade 
inköpspriser eller att Koncernens intäkter förändras negativt beroende på prissänkningar av Koncernens 
produkter och tjänster. Koncernens inköpspriser omförhandlas med Koncernens leverantörer med 6-12 
månaders intervaller.  
 
3.2 Beräkning av verkligt värde 
 
Redovisat värde, efter eventuella nedskrivningar, för kundfordringar och leverantörsskulder förutsätts 
motsvara deras verkliga värden, eftersom dessa poster är kortfristiga till sin natur. Verkligt värde på 
finansiella skulder beräknas, för upplysningssyfte, genom att diskontera det framtida kontrakterade 
kassaflödet till den aktuella marknadsränta som är tillgänglig för Koncernen för liknande finansiella 
instrument. 
 
4. Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål 
 
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra 
faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. 
 
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för 
redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det 
verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga 
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår diskuteras 
nedan. 
 
4.1 Kostnader för produktgarantier 
 
Beräknade kostnader för produktgaranti belastar rörelsens kostnader i samband med att produkterna säljs. 
Beräknade kostnader omfattar såväl förväntade kontraktuella förpliktelser samt s k goodwillåtaganden 
(garantiåtaganden utöver kontraktuell garanti eller kampanjer som genomförs enligt bestämd policy eller 
för att upprätthålla en god affärsrelation med kunden). Avsättningar för produktgarantier fastställs utifrån 
historisk statistik med hänsyn till kända förändringar avseende garantianspråk, garantiperioder, 
genomsnittlig tid från att fel uppstår till att garantikrav inkommer till företaget och förväntade förändringar 
i kvalitetsindex. Skillnader mellan verklig och beräknad garantikostnad påverkar redovisade kostnader 
och avsättningar under kommande tidsperioder. Återbetalning från leverantörer, vilka minskar 
kostnaderna för garantiåtaganden, redovisas när de anses vara säkra. Per 31 december 2006 
uppgick avsättningarna för garantikostnader till 319 Tkr. 
 
4.2 Underskottsavdrag 
 
Koncernens underskottsavdrag har ej värderats och redovisas ej som uppskjuten skattefordran. Dessa 
underskottsavdrag värderas först när Koncernen etablerat en resultatnivå som företagsledningen med 
säkerhet bedömer kommer att leda till skattemässiga överskott. 
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5. Upplysningar för sekundära segment - geografiska områden 
 
Koncernens rörelsegren bedriver verksamhet inom fyra huvudsakliga geografiska områden, även om de styrs utifrån ett globalt perspektiv.
Hemland för Moderföretaget - som också är det viktigaste rörelsedrivande företaget – är Sverige. Huvudsakliga verksamhetsområden är 
försäljning av medicinteknisk utrustning.
Koncernens försäljning sker huvudsakligen i länder inom Europa, USA/Nordamerika och Asien/Oceanien.

Nettoomsättning Koncernen                     Aerocrine AB

2006 2005 2006 2005

Europa 37 515 15 830 35 895 16 077

USA/Nordamerika 19 279 7 669 17 025 7 126

Asien/Oceanien 684 1 405 684 1 405

Övriga världen 597 333 597 333

Summa 58 075 25 237 54 201 24 941

Fördelning av nettoomsättningen sker baserat på det land där kunden finns.

Totala Tillgångar Koncernen                     Aerocrine AB

2006 2005 2006 2005

Europa 39 441 66 624 32 035 64 679

USA/Nordamerika 16 001 12 747 - -

Asien/Oceanien 175 503 175 503

Övriga världen 79 8 79 8

Summa 55 696 79 882 32 289 65 190

Fördelning av tillgångar sker baserat på var tillgångarna finns.

Investeringar Koncernen                     Aerocrine AB

2006 2005 2006 2005

Europa 1 538 3 214 1 439 3 206

USA/Nordamerika 2 138 846 - -

Summa 3 676 4 060 1 439 3 206

Fördelning av investeringar sker baserat på var tillgångarna finns.

Koncernen                     Aerocrine AB

Nettoomsättning per kategori 2006 2005 2006 2005

Varuförsäljning 54 188 22 580 51 617 23 007

Intäkter från tjänster 3 282 2 165 1 979 1 442

Licensintäkter 605 492 605 492

58 075 25 237 54 201 24 941  
 
6. Kostnader fördelade på kostnadsslag 

Koncernen                     Aerocrine AB

2006 2005 2006 2005

Avskrivningar 3 305 3 650 2 203 2 436

Personalkostnader 44 708 31 844 34 320 25 728

Material & varor 19 668 10 223 22 047 11 847

Kontor, försäkring- och administrationsskostnader 8 735 7 701 4 189 3 672

Marknads- och försäljningskostnader 9 754 7 036 6 986 6 172

Kliniska studier 9 604 7 761 9 604 7 761

Servicekostnader 5 276 3 223 4 196 2 653

Utvecklingskostnader 16 233 9 302 16 233 9 302

Övriga externa konsultkostnader 11 946 8 607 5 489 3 823

Övriga kostnader 14 760 13 801 10 907 11 020

Summa kostnader för sålda varor, marknadsförings-

och utvecklingskostnader samt administrationskostnader 143 989 103 148 116 174 84 414  
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7. Kundfordringar 

Koncernen                     Aerocrine AB

2006 2005 2006 2005

Kundfordringar 16 403 8 019 6 869 4 920

Minus: reservering för värdeminskning -319 - -319 -

Kundfordringar - netto 16 084 8 019 6 550 4 920

Det finns ingen koncentration av kreditrisker avseende kundfordringar, eftersom Koncernen har ett stort antal kunder som är spridda internationellt.

Koncernen har redovisat en förlust för nedskrivning av kundfordringar på 319 (-) Tkr.  
 

8. Varulager 

2006 2005 2006 2005

Handelsvaror 7 772 7 746 4 960 5 133

Servicelager 827 1 062 - -

8 599 8 808 4 960 5 133

Nedskrivning av varulagret på grund av inkurans har skett med 151 (563) Tkr i Koncernen och med 151 (563) Tkr i Moderföretaget.

Den utgift för varulagret som kostnadsförts ingår i posten Kostnader för sålda varor och uppgår i Koncernen till 18 595 (9 341) Tkr

och i Moderföretaget till 20 874 (11 016) Tkr.  
 
 
9. Personal 
 
Medelantal anställda

   2006    2005
Totalt antal Varav Totalt antal Varav

anställda män anställda män4

Moderföretaget, Sverige 29 45% 26 42%

Dotterföretag i USA 5 60% 4 50%

Dotterföretag i Storbritannien 1 100% 1 100%

Dotterföretag i Tyskland 5 80% 0 0%

Koncernen, Totalt 40 52% 31 45%

Vid årets slut uppgick antalet anställda till 43 (varav 24 män och 19 kvinnor)

Kostnader för ersättningar till anställda.

   2006    2005
Löner och andra Sociala Löner och andra Sociala

ersättningar kostnader ersättningar kostnader

Moderföretaget, Sverige 19 436 10 429 15 692 8 341

-varav pensionskostnader - 3 359 - 2 582
Dotterföretag 8 163 1 938 4 632 1 650
-varav pensionskostnader - 1 180 - 952
Koncernen, Totalt 27 599 12 367 20 324 9 991
-varav pensionskostnader - 4 539 - 3 534

  2006   2005
Styrelse Övriga Styrelse Övriga
och VD anställda och VD anställda

Moderföretaget, Sverige 3 340 16 096 2 250 13 440
- varav tantiem 493 - 301 -
Dotterföretag i USA 2 379 2 293 1 913 2 126
- varav tantiem 332 - 187 -
Dotterföretag i Storbritannien - 408 - 397
- varav tantiem - - - -
Dotterföretag i Tyskland 1 119 1 964 143 55
- varav tantiem 258 - - -

Koncernen, Totalt 6 838 20 761 4 306 16 018
- varav tantiem 1 083 - 488 -  
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Ledande befattningshavares villkor och ersättningar m.m.
Principer
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Något särskilt arvode utgår ej för kommittéarbete.
Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner
samt pension. Med ledande befattningshavare avses de 6 personer som tillsammans med verkställande direktören utgjort koncernledningen
under året. För nuvarande koncernlednings sammansättning,  se sidan 42. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå
i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. För den verkställande direktören är den rörliga ersättningen maximerad till
60 procent av grundlönen. Den andel av den totala ersättningen till övriga beslutsfattare som utgöra av bonus varierar beroende på befattning
och kan utgöra mellan 20 procent och 25 procent av den fasta lönen vid full måluppfyllelse. Varje bonusavtal har ett tak.

Bonus
Bonus för 2006 för VD baseras på koncernens nettoomsättning, bruttovinst, rörelseresultat samt kvalitativa mål. Bonusbeloppet för VD 
motsvarade 31 procent av grundlönen. För andra ledande befattningshavare baseras bonus för 2006 på nettoomsättning, bruttovinst,
rörelseresultat och kvalitativa mål. Bonusbeloppen för övriga befattningshavare 2006 motsvarade 13 procent till 20 procent av grundlönen.

Optionsrätter
Under året har inget erbjudande om förvärvande av optionsrätter riktats till anställda i Aeroocrinekoncernen och därmed har ledande
befattningshavare under 2006 ej förvärvat några optionsrätter. Under 2005 förvärvade ledande befattningshavare 310 000 optionsrätter.

Avgångsvederlag
Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från  bolagets sida erhålls
ett avgångsvederlag om 6 månader.
Mellan bolaget och andra ledande befattningshavare varierar uppsägningstiden mellan 3 - 12 månader.

Pensioner
För verkställande direktören samt för andra ledande befattningshavare utgår pension enligt ITP liknande plan. Pensionsåldern för verkställande
direktören och andra befattningshavare är 65 år.  
 

Grundlön/ Rörlig Övriga Övriga Pensions-
Styrelsearvode ersättning ersättningar förmåner kostnad Totalt

Styrelsens ordförande 100 - - - - 100
Övriga styrelseledamöter 400 - - - - 400
Verkställande direktör 1 557 493 790* 61 308 3 209
Andra ledande befattningshavare 6 290 1 199 - 87 1 913 9 489
Totalt 8 347 1 692 790 148 2 221 13 198  
 
* I detta belopp ingår en reservering av avgångsvederlag, motsvarande 6 månaders lön, med 790 (-) Tkr.

Till styrelsen har utgått arvoden om 500 (475) Tkr varav till styrelsens ordförande 100 (100) Tkr, detta belopp är ännu ej
utbetalt. Av föregående års styrelsearvode har 1 (2) ledamöter, avsagt sig sitt arvode varvid nettokostnaden för styrelsearvoden stannade vid
450 (375) Tkr. Utöver detta har ordförande fakturerat konsultarvoden enligt avtal inklusive utlägg resekostnader om 328 (325) Tkr.

Till tillträdande VD i moderföretaget har i samband med anställningskontraktets undertecknande utgått en ersättning uppgående till 500 Tkr. 

Beloppet har reserverats i företagets resultat år 2006 och utbetalas år 2007.

För tillträdande VD i moderföretaget samt för övriga ledande befattningshavare gäller rätt till 6 månaders anställningsförmåner om anställningen 
upphör på grund av uppsägning från företagets sida.  
 
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

2006 2005

Antal på Varav Antal på Varav

balansdagen män balansdagen män

Aerocrine Koncernen (inklusive dotterbolag)

Styrelseledamöter 16 100% 11 100%

Ledande befattningshavare* 7 71% 7 71%

Aerocrine AB
Styrelseledamöter 9 100% 9 100%
Ledande befattningshavare* 6 67% 6 67%

 "CFO", Director QA and Regulatory Affairs", "Marketing Director", "Sales Director" och "President of Aerocrine Inc.".  
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Sjukfrånvaro
Aerocrine AB

2006-01-01 2005-01-01

2006-12-31 2005-12-31

Total sjukfrånvaro 1,6% 2,0%
- sjukfrånvaro för kvinnor 2,4% 2,8%
- sjukfrånvaro för män 0,6% 1,1%
- anställda -29 år * *
- anställda 30 - 49 år 2,1% 2,5%
- anställda 50 - år * *

* Redovisas ej p.g.a undantagsregeln i ÅRL 5 kap 18a § 3 st, enligt vilken uppgiften inte skall lämnas om antalet
anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ.  
 
10. Operationella leasingavtal 
 
Koncernen hyr ett antal kontor, lager, bilar och kontorsmaskiner enligt ej uppsägningsbara operationella leasingavtal. 
Leasingavtalen har olika villkor, indexklausuler och rätt till förlängning.

Koncernen                     Aerocrine AB
2006 2005 2006 20054

Förfaller till betalning inom ett år 2 913 1 910 1 383 1 303
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år 5 821 2 271 1 056 2 126
Förfaller till betalning senare än fem år 1 155 - - -
Summa 9 889 4 181 2 439 3 429

2006 2005 2006 20054

Leasingkostnader -2 142 -1 860 -1 345 -1 395

 
 

11. Ersättning till revisorerna 
Koncernen                           Aerocrine AB

2006 2005 2006 2005

Revision
Öhrlings PricewaterhouseCoopers 506 447 240 301

Andra uppdrag än revisionsuppdraget
Öhrlings PricewaterhouseCoopers 265 273 265 273
Summa 771 720 505 574

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, 
övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets revisorer att utföra såsom granskning av delårsrapporter samt rådgivning eller annat 
biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra
uppdrag.  
 

12. Övriga rörelseintäkter/kostnader 
Övriga rörelseintäkter Koncernen                     Aerocrine AB

2006 2005 2006 20054

Valutakursdifferenser 204 197 204 197  
Skadestånd för icke fullföljd order - 5 052 - --
Övriga intäkter 89 53 3 023 2 418
Summa 293 5 302 3 227 2 615

Övriga rörelsekostnader Koncernen                     Aerocrine AB
2006 20056 2006 2005

Valutakursdifferenser -655 -7 -655 -7
Volymavtalsbaserad ersättning -844 - -844 -
Övriga kostnader -28 - - -
Summa -1 527 -7 -1 499 -7  
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13. Finansiella intäkter 
Koncernen                     Aerocrine AB

2006 2005 2006 20054

Ränteintäkter 712 560 1 346 1 287

Valutakursvinster - 1 407 - 1 369

Summa 712 1 967 1 346 2 656  
 

14. Finansiella kostnader 

Koncernen                     Aerocrine AB

2006 2005 2006 2005

Räntekostnader -39 -20 -16 -20

Valutakursförluster -1 942 -73 -1 942 -73

-1 981 -93 -1 958 -93  
 
15. Inkomstskatt 

Koncernen                     Aerocrine AB
2006 2005 2006 2005

Resultat före skatt -88 417 -70 742 -78 726 -70 207
Skatt beräknad enligt nationella skattesatser gällande
för resultat i respektive land 26 598 20 802 22 043 19 658
Ej avdragsgilla kostnader -710 -260 -231 -55
Nedskrivning av koncernföretag - - -5 003 -4 453
Poster som är skattemässigt avdragsgilla men 
ej kostnadsförda 64 65 64 65
Skattemässiga underskott för vilka ingen uppskjuten
skattefordran redovisats -25 952 -20 607 -16 873 -15 215
Redovisad Skattekostnad 0 0 0 0

Vägd genomsnittlig skattesats var 30% (29%). Förändringen hänför sig till att utländska enheter, med högre bolagsskatt än Sverige,
har en högre viktning i det koncernmässiga resultatet för 2006.

Uppskjuten skatt
Koncernen                     Aerocrine AB

Underskottsavdrag 2006 2005 2006 2005

Underskottsavdrag -533 868 -456 961 -474 115 -413 855
- varav förfaller > 10 år < 20 år -49 203 -41 389 - -
- varav kan utnyttjas under obergränsad tid -484 665 -415 572 -474 115 -413 855

Styrelsen gör bedömningen att det inte är sannolikt att förlusterna kommer att kunna utnyttjas under de närmaste åren
varför dessa ej har åsatts något värde.

Temporära skillnader
Temporära skillnader mellan bokfört värde och skattemässigt värde uppgår till 0 (0) tkr i både Koncernen och Moderföretaget.  
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16. Materiella anläggningstillgångar 
 
Anskaffningsvärden och avskrivningar m.m. för inventarier och verktyg uppgår till följande belopp

Koncernen    Aerocrine AB
2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31

Ingående anskaffningsvärde 19 645 15 695 15 359 12 593
Inköp 3 676 4 060 1 439 3 206
Försäljningar/utrangeringar -853 -760 -203 -440
Valutakursförändring -685 650 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 21 783 19 645 16 595 15 359

Ingående avskrivningar -11 500 -8 057 -9 147 -7 100
Årets avskrivningar -3 305 -3 650 -2 203 -2 436
Försäljningar/utrangeringar 560 474 82 389
Valutakursförändring 361 -267 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -13 884 -11 500 -11 268 -9 147g p g

Bokfört värde 7 899 8 145 5 327 6 212

Avskrivningar har fördelats på följande funktioner:
Försäljnings- och marknadsföringskostnader 2 067 2 370 965 1 156
Administrationskostnader 71 72 71 72
Utvecklingskostnader 1 167 1 208 1 167 1 208
Summa 3 305 3 650 2 203 2 436  
 
17. Fordringar hos Koncernföretag 
 

Aerocrine AB
2006 2005

Ingående anskaffningsvärde 5 959 3 193
Tillkommande fordringar 7 738 1 557
Valutakursförändring -1 942 1 209
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 11 755 5 959

Utgående restvärde 11 755 5 959  
 
18. Andelar i Koncernföretag 
 

Aerocrine AB
2006 2005

Ingående anskaffningsvärde 47 225 31 086
Aktieägartillskott 26 912 16 139
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 74 137 47 225

Ingående nedskrivningar -46 981 -31 076
Årets nedskrivningar -17 869 -15 905
Utgående ackumulerade nedskrivningar -64 850 -46 981

Utgående restvärde 9 287 244  
 

Nominellt    Bokfört
Moderföretaget Säte Kapitalandel Röstandel värde     värde

2006 2005

Aerocrine Inc. (EIN 41-2032037) Delaware 100% 100% 10 10 10
Aerocrine Ltd, (org. nummer 4834316) Berkshire 100% 100% 0 0 0
Aerocrine AG, (org. nummer 0322808141) Bad Homburg 100% 100% 0 9 277 234  
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19. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 

Koncernen                     Aerocrine AB

2006 2005 2006 2005

Förutbetalda hyror 339 299 339 299

Förutbetalda avtalskostnader för exklusivitet 1 819 1 634 1 819 1 634

Övriga förutbetalda kostnader 3 655 4 543 2 143 1 279

Övriga poster 3 103 3 103

Summa 5 816 6 579 4 304 3 315  
 

20. Resultat per aktie 
 
Före utspädning
Resultatet per aktie före utspädning beräknas genom att det resultat som är hänförligt till Moderföretagets aktieägare divideras med
ett vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden exklusive återköpta aktier som innehas som egna aktier av Moderföretaget.

Koncernen    
2006 2005

Resultat som är hänförligt till Moderföretagets -88 417 -70 742
aktieägare

Vägt genomsnittligt antal aktier före utspädning 34 758 091 27 377 882

Resultat per aktie före utspädning (KR per aktie) -2,5 -2,6

Efter utspädning
För beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier för utspädningseffekten 
av samtliga potentiella stamaktier. Moderföretagets potentiella stamaktier utgörs av teckningsoptioner. Då resultatet per aktie
ej tillåts påverkas positivt av utspädningseffekten redovisas ej resultat per aktie efter utspädning.  
 
21. Upplåning 

Koncernen                     Aerocrine AB

2006 2005 2006 2005

Ej utnyttjad checkräkningskredit 3 000 3 000 3 000 3 000

3 000 3 000 3 000 3 000

Checkräkningskrediten förlängs automatiskt med 12 månader vid årsskiftet. Dispositionsränta är reporäntan +2,25%.  
 

 
22. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 

Koncernen    Aerocrine AB
2006 2005 2006 2005

Upplupna semesterlöner 1 469 1 330 1 103 988
Upplupna sociala avgifter 1 370 620 1 370 620
Upplupen lön 3 790 1 120 3 124 933
Upplupna pensionskostnader 15 17 15 17
Upplupna kostnader, leverantörer 4 042 6 051 2 319 5 726
Förskottsfakturering 3 825 3 610 674 1 403
Övriga poster 2 180 830 785 819

Summa 16 691 13 578 9 390 10 506  
 

23. Ställda säkerheter 
 

Koncernen                     Aerocrine AB
2006 2005 2006 2005

Företagsinteckning 3 000 3 000 3 000 3 000  
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24. Investeringsåtaganden 
 
Kontrakterade investeringar på balansdagen som ännu inte redovisas i de finansiella rapporterna uppgår till följande belopp:

Koncernen                     Aerocrine AB
2006 2005 2006 2005

Materiella anläggningstillgångar 706 586 706 586
Summa 706 586 706 586  
 
25. Avsättning för garantier 
 

Koncernen Aerocrine AB

Per 1 januari 2006 0 0

Kostnadsfört i koncernens resultaträkning

- Tillkommande Avsättningar 319 319

Utnyttjat under året. -

Per 31 december 2006 319 319

Koncernen erbjuder i allmänhet ett års garanti för sina produkter.

Från år 2006 finns sådan historisk statistik på garantiutnyttjande att en tillförlitlig avsättning kan beräknas.

Avsättning har endast gjorts för den garantikostnad för vilken Koncernen/Moderföretaget inte har motsvarande garanti 

av sin underleverantör.  
 

26. Transaktioner med närstående 
 

Koncernen                     Aerocrine AB
Köp av varor och tjänster 2006 2005 2006 2005
Mats Fischier AB 328 325 328 325
Summa 328 325 328 325

Nettofakturering för räkenskapsåret 2006 2005 2006 2005
Aerocrine Inc - - 16 758 6 870
Aerocrine AG - - 10 271 1 446

Nettoinköp för räkenskapsåret 2006 2005 2006 2005
Aerocrine Ltd - - 1 031 1 081

Utgående balanser 2006 2005 2006 2005
Aerocrine Inc, nettofordran - - 3 960 3 059
Aerocrine AG, nettofordran - - 7 795 2 900
Aerocrine Ltd, nettoskuld - - -105 -94

Mats Fischier är bolagets styrelseordförande och har fakturerat bolaget konsultarvoden, se även not 9.
Till dotterföretaget Aerocrine Inc har produkter för vidareförsäljning och serviceverksamhet fakturerats.
Till dotterföretaget Aerocrine AG har produkter för vidareförsäljning fakturerats.  
 
27. Teckningsoptioner 
 

Antal tecknings- Antal tecknings-
optioner per optioner per

Optionsprogram/Serie Teckningsdag* Förfallodag* Lösenkurs Premie  31/12 2006**  31/12 2005**

2003/2008 16 oktober 2003 30 augusti 2008 15 0,34 563 600 563 600
2005/2010 9 december 2005 30 september 2010 15 0,31 543 800 543 800

1 107 400 *** 1 107 400 ***
*Teckningsperioden för utställda teckningsoptioner är från och med första teckningsdag till och med förfallodagen.

**Antalet aktier kan maximalt öka med motsvarande antalet teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie av serie B.

***Antal teckningsoptioner som innehas av anställda uppgår till 722 400.  
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28. Likvida medel 

Koncernen                     Aerocrine AB

2006 2005 2006 2005

Kassa och Bank 11 141 43 875 5 379 41 502

11 141 43 875 5 379 41 502  
 
29. Pensionsförpliktelser 

Koncernen

2006 2005

Förpliktelser i balansräkningen för:

Pensionsförmåner 381 -

381 -

Redovisning i resultaträkningen avseende:

Pensionsförmåner 409 -
409 -

De belopp som redovisas i balansräkningen har beräknats enligt följande:
2006 2005

Nuvärde för ofonderade förpliktelser 347 -
Oredovisade aktuariella vinster 34 -
Skuld i balansräkningen 381 -

De belopp som redovisas i resultaträkningen är följande:
2006 2005

Kostnader för tjänstgöring under innevarande år 409 -
Räntekostnad - -
Summa, ingår i personalkostnader 409 -

De viktigaste aktuariella antagandena som användes var följande:
2006 2005

Diskonteringsränta 5,75% -
Framtida löneökningar 5,00% -  
 
30. Aktiekapital och ägarförhållanden 
 

Aktiekapital 

Aktiekapitalet är fördelat enligt följande: 

 Antal 

 2005-12-31 

Nyemission Antal 

2006-12-31 

Röstvärde % Aktiekapital % 

Preferensaktie serie 1 7 187 974 - 7 187 974 7 187 974 19,5 3 593 987 19,5

Preferensaktie serie 2 680 119 - 680 119 680 119 1,8 340 059:50 1,8

Preferensaktie serie 3  1 729 984 - 1 729 984 1 729 984 4,7 864 992 4,7

Preferensaktie serie 4 1 697 596 - 1 697 596 1 697 596 4,6 848 798 4,6

Preferensaktie serie 5 10 303 805 5 304 348 15 608 153 15 608 153 42,2 7 804 076:50 42,2

Serie B 10 064 410 - 10 064 410 10 064 410 27,2  5 032 205 27,2

Total 31 663 888 5 304 348 36 968 236 36 968 236 100,0 18 484 118 100,0

 

Aktieägarna har enligt beslut vid årsstämman den 26 april 2006 givit bemyndigande till styrelsen att, 
längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen genom nyemission emittera aktier samt utge 
teckningsoptioner. Under 2006 har 5 304 348 aktier av serie preferens 5 emitterats i samband med 
genomförda nyemissioner. 

Kvotvärdet uppgår till 50 öre per aktie. 
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Beskrivning av aktieslagen (utdrag ur bolagsordningen) 

1. Aktie av serie B samt preferensaktier skall berättiga till 1 röst vardera. 

2. Preferensaktier av serie 5 skall med företräde framför B-aktier samt preferensaktier av serie 1, serie 
2, serie 3 och serie 4 ha rätt till årlig del av bolagets för vinstutdelning tillgängliga medel med ett 
belopp motsvarande STIBOR-räntan vid utgången av det räkenskapsår till vilket utdelningen 
hänför sig, avseende 12 månader beräknat på förtursbelopp enligt punkt 5 nedan. Vid 
vinstutdelning skall vidare preferensaktier av serie 1, serie 2, serie 3 och serie 4 ha företräde 
framför B-aktier på sätt som angivits i föregående mening. 

3. Därutöver skall aktier av serie B och preferensaktier ha samma rätt till utdelning av återstående 
vinstmedel. 

4. Om vinstutdelning till preferensaktieägare inte kan ske enligt punkt 2 ovan skall 
preferensaktieägarnas rätt till utdelning ackumuleras och preferensaktieägarnas ackumulerade rätt 
till utdelning äga företräde framför B-aktieägarnas. 

5. Vid likvidation av bolaget, skall preferensaktier av serie 5 ha företräde att erhålla utskiftning 
framför aktier av serie B samt preferensaktier av serie 1, serie 2, serie 3 och serie 4. Därefter skall 
preferensaktier av serie 1, serie 2, serie 3 och serie 4 ha företräde att erhålla utskiftning framför 
aktier av serie B. För preferensaktie av serie 1 är förtursbeloppet 25 kronor per aktie, för 
preferensaktie av serie 2 är förtursbeloppet 50 kronor per aktie, för preferensaktie av serie 3 är 
förtursbeloppet 70 kronor per aktie, för preferensaktie av serie 4 är förtursbeloppet 23,33 kronor 
per aktie, för preferensaktie av serie 5 är förtursbeloppet ett belopp som motsvarar 
emissionskursen för preferensaktie av serie 5 i den första emissionen av preferensaktier av serie 5 
som beslutats. 

6. Därutöver skall aktie av serie B och preferensaktier ha lika del i bolagets tillgångar. 
 
31. Händelser efter balansdagen och finansiering 
 

Aerocrines styrelse har utsett Paul de Potocki till ny verkställande direktör och Koncernchef för Aerocrine 
AB med start 1 februari, 2007. Paul efterträder Thomas Almesjö som har lett Aerocrines utveckling sedan 
det grundades och som nu går vidare till uppdrag utanför bolaget. 

För att säkerställa bolagets kapitalbehov fram till och med att en kapitalanskaffning kunnat äga rum har 
bolagets finansiella huvudägare beslutat om ett brygglån om 50 Mkr. Lånet löper med 10% ränta med 
planerad konvertering på lika villkor som planerad nyemission under april/maj 2007 dock senast till och 
med 31 december 2007. Lånet har tillförts bolaget under januari 2007. 

Styrelsen bedömer att Koncernens finansiering är tryggad åtminstone till och med mitten av 2007 i och 
med det brygglån som de finansiella huvudägarna ställt ut. Styrelsen bedömer att det kommer att, för att 
finansiera ytterligare aktiviteter, vara nödvändigt med ytterligare kapitaltillskott. Arbetet med ytterligare 
kapitalanskaffning har redan påbörjats med syftet att trygga Koncernens kapitalbehov i minst 12 månader 
framåt. Styrelsen gör bedömningen att, baserat på inledande möten med potentiella investerare, bolaget 
kommer att tillföras nödvändigt kapital. 

På extra bolagsstämma den 13 mars 2007 invaldes Anders Williamsson som ny styrelseledamot. Anders 
Williamsson ersätter Mats Fischier som ordförande då denne avgått ur styrelsen. 
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32. Förklaringar avseende övergång till IFRS 
 

Denna finansiella rapport för koncernen är den första som upprättas med tillämpning av IFRS, vilket framgår av not 2.1.

De redovisningsprinciper som anges i not 2 har tillämpats vid upprättandet av koncernens finansiella rapporter för

räkenskapsåret 2006 och för jämförelseåret 2005 samt för koncernens öppningsbalans den 1 januari 2005.

Vid upprättandet av koncernens öppningsbalansräkning har inga belopp som redovisats enligt tidigare redovisningsprinciper

behövts justeras enligt IFRS förutom omklassificeringen av koncernens egna kapital. Förklaringar till hur övergången från 

tidigare redovisningsprinciper till IFRS har påverkat koncernens finansiella ställning och finansiella resultat framgår av 

följande tabeller och förklaringar till dessa.

Effekter vid övergång till rapportering i enlighet med IFRS

Effekter på koncernresultaträkningen

Belopp i miljoner kronor jan-dec 2005 

Resultat enligt tidigare redovisningsprinciper -70 742

Resultat enligt IFRS -70 742

Effekter på koncernbalansräkningen

Belopp i miljoner kronor 31 dec -04 1 jan -05

Eget kapital

Enligt tidigare redovisningsprinciper 19 870 19 870

Enligt IFRS 19 870 19 870

Effekter på omrubricering av förändring av eget kapital

Belopp i miljoner kronor 31 dec -04 IFRS 1 jan -05

Aktiekapital 6 684 - 6 684
Pågående nyemission 79 911 -79 911 -

Bundna reserver 340 129 -340 129 -

Fria reserver -406 854 406 854 -

Övrigt tillskjutet kapital - 391 432 391 432
Ackumulerade omräkningsdifferenser - 507 507

Ackumulerat resultat inklusive årets resultat - -378 753 -378 753

Eget kapital hänförligt till Moderföretagets aktieägare 19 870 0 19 870

I samband med övergången till IFRS förändras även presentationsformen av eget kapital i balansräkningen. Under tidigare

redovisningsprinciper delades eget kapital upp i fritt och bundet eget kapital i enlighet med de regler som anges i ÅRL.

I enlighet med IAS 1 ska eget kapital istället delas upp på Aktiekapital, Övrigt tillskjutet kapital, Ackumulerade omräkningsdifferenser,

Ackumulerat resultat inklusive årets resultat och Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare. I posten aktiekapital ingår det

registrerade aktiekapitalet för moderföretaget. I övrigt tillskjutet kapital ingår summan av de transaktioner som Aerocrine AB

haft med aktieägarkretsen. I posten ackumulerade omräkningsdifferenser ingår de omräkningsdifferenser hänförliga till omräkning 

av utländska dotterföretag som redovisas som eget kapital enligt IFRS. Posten ackumulerat resultat inklusive årets resultat 

motsvaras av de ackumulerade vinster och förluster som genererats i koncernen.

Övriga tillämpningar av IFRS

De optionsprogram som riktat sig till de anställda har försålts till verkligt värde varför tillämpning av IFRS 2-share based payments 

inte medför någon effekt på resultaträkningen.

Aerocrine har valt att även i fortsättningen värdera materiella anläggningstillgångar (IAS16) till historiska anskaffningsvärden

minskat med ackumulerade avskrivningar.

Den förmånsbaserade pensionsplanen för VD i det amerikanska dotterbolaget baseras på ett avtal som ingicks 2006. Därmed 

redovisas detta åtagande direkt enligt IFRS och någon övergångseffekt uppkommer inte.

Existerande preferensaktier är ej att anses som finansiell skuld i enlighet med IAS32 och redovisas därför som eget kapital.  
 

33. Nya IFRS standarder, tillägg till IAS standarder samt 
 
IFRIC tolkningar med effekt eller ikraftträdande 1 januari 2007 eller senare 
 
Följande ändringar och nya standarder och tolkningsuttalanden, vilka publicerats och beslutats av IASB, har ej 
tillämpats i Koncernredovisningen upprättad per 31 december 2006. Dessa träder ikraft eller har effekt 1 januari 
2007 eller senare. 
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• IAS 1 tillägg – Utformning av finansiella rapporter: Tilläggsupplysningar avseende kapital (1 januari 
2007) 

• IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar (1 januari 2007) 
• IFRS 8 Operativa segment (1 januari 2009) 1) 
• IFRIC 7 Omräkning vid övergång till höginflationsredovisning (tillämpas för räkenskapsår som påbörjas 

efter 1 mars 2006) 
• IFRIC 8 Tillämpningsområde för IFRS 2 (tillämpas för räkenskapsår som påbörjas efter 1 maj 2006) 
• IFRIC 9 Förnyad bedömning av inbäddade derivat (tillämpas för räkenskapsår som påbörjas efter 1 juni 

2006) 
• IFRIC 10 Delårsrapportering och nedskrivningar (tillämpas för räkenskapsår som påbörjas efter 1 

november 2006) 1) 
• IFRIC 11 IFRS 2 Återköp av egna aktier och transaktioner mellan Koncernbolag (tillämpas för 

räkenskapsår som påbörjas efter 1 mars 2007) 1) 
• IFRIC 12 Servicekoncessionsarrangemang (tillämpas för räkenskapsår som påbörjas efter 1 januari 

2008) 1) 
 
1) Dessa standarder/tolkningar har ännu ej antagits av EU. Efter vår inledande analys har vi ej funnit att dessa 
standarder påverkar Koncernens redovisning väsentligt. 
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Aktieägare 
 
De största aktieägarna 2006-12-31. 
 

 P-aktier 
per 31/12 

B-aktier 
per 31/12 

Totalt antal 
aktier 

Andel av 
kapital och röster 

HealthCap* 8 370 897 2 936 170 11 307 067 30,6%
Investor Inv. Novare Ltd  6 582 948 2 203 921 8 786 869 23,8%
Scandinavian Life Science Venture KB  

3 364 715
 

1 334 932 4 699 647 12,7%
H & B Capital LP 2 511 273 840 561 3 351 834 9,1%
Life Equity Sweden KB 2 042 387 682 074 2 724 461 7,4%
Swedestart Life Science KB 2 608 696 - 2 608 696 7,1%
Gustafsson, Lars Erik - 188 449 188 449 0,5%
Lundberg, Jon 10 000 153 975 163 975 0,4%
Alving, Kjell  200 139 240 139 440 0,4%
Weitzberg, Eddie m familj - 145 595 145 595 0,4%
Lundberg, Jan M - 145 600 145 600 0,4%
Övriga 1 412 710 1 293 893 2 706 603 7,2%
Total 26 903 826 10 064 410 36 968 236 100,0%
 
Bolaget hade per 2006-12-31 cirka 350 aktieägare 
 
*HealthCap består av HealthCap KB, HealthCap CoInvest      
  KB, HealthCap Annex Fund I-II KB samt Odlander, Fredrikson & Co AB. 
 
Aktiekapitalets utveckling 
 

Tidpunkt Händelse Antal aktier 
av serie A 

Antal aktier 
av serie B 

Antal 
preferens- 

aktier 
(P-serie) 

Totalt antal 
aktier 

Kvotvärde 
per aktie, kr 

Aktiekapital 
efter för- 

ändring, kr 

Tecknings-
kurs, kr 

Nov 1997 Bolaget bildades 100 000  
 

    900 000   1 000 000 0,10 100 000  

Dec 1997 Nyemission      360 000   1 360 000 0,10 136 000 70 
Dec 1997 Fondemission    1 360 000 0,50 680 000  
Aug 1999 Omstämpling -100 000     100 000   1 360 000 0,50 680 000  
Aug 1999 Riktad emission till 

HealthCap 
och Investor   

 1 600 000 
(P1)

  2 960 000 0,50 1 480 000 25 

Okt 1999 Nyemission      288 451   3 248 451 0,50 1 624 226 25 
Jun 2000 Nyemission     711 687 

(P2)
  3 960 138 0,50 1 980 069 50 

Dec 2000 Omstämpling       30 693    –30 693
    (P2)

  3 960 138 0,50 1 980 069  

Juni 2001 Nyemission  1 732 414 
(P3)

  5 692 552 0,50 2 846 276 70 

Dec 2002 Nyemission  1 526 142
(P4)

  7 218 694 0,50 3 609 347 23,33 

Jan 2003 
          

Nyemission     171 454
   (P4)

  7 390 148 0,50 3 695 074 23,33 

Maj 2003 Omstämpling  3 305 -875 (P2)
-2 430 (P3)

  

Jun 2003 
 

Nyemission  3 020 262 2 013 508
(P1)

12 423 918 0,50 6 211 959 10 

Aug 2003 Nyemission     567 045    378 030
   (P1)

13 368 993 0,50 6 684 496:50 10 

Dec 2004 Nyemission   4 794 654 3 196 436
(P1)

21 360 083 0,50 10 680 041:5
0

10 

Jan 2005 Nyemission  4 000 000
(P5)

25 360 083 0,50 12 680 041:5
0

10 

Maj 2005 Nyemission  999 457
(P5)

26 395 540 0,50 13 197 770 10 

Aug 2005 Nyemission  4 000 000 30 359 540 0,50 15 179 755 10 
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(P5)
Aug 2005 Nyemission  1 304 348

(P5)
31 663 888 0,50 15 831 944 11,50 

Jun 2006 Nyemission  4 000 000
(P5)

35 663 888 0,50 17 831 944 10 

Jun 2006 Nyemission  1 304 348
(P5)

36 968 236 0,50 18 484 118 11,50 
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Styrelse 
 

Anders Williamsson 

Född 1954, ordförande sedan 13 mars 2007. Anders 
Williamsson är för närvarande styrelseordförande i Jolife 
AB, Teamwork Bemanning AB och Provinsbanken i 
Helsingborg och styrelseledamot i Ambu A/S, Glycorex 
Transplantation AB, ProstaLund AB, Foss AB samt Cross 
Technology Solutions AB. Anders har en 
civilekonomexamen från Lunds Universitet, och nästan 
30 års internationell erfarenhet inom områdena 
medicinsk teknologi och life science. Anders har varit 
CEO för HemoCue AB, President för HemoCue Inc., VD 
för Atos Medical AB och Vice President för Pernovo AB, 
och har bott och jobbat i USA och England.  
Aktieinnehav : 0. 

 

Hans Andreasson 

Född 1955, styrelseledamot sedan ordinarie 
bolagsstämma den 14 april 2004. Hans Andreasson är 
Investment Manager och Senior Partner i Scandinavian 
Life Science Venture. Han har tidigare bl.a. varit 
verkställande direktör för riskkapitalfonden Innoventus 
och haft ledande befattningar inom Pharmacia & 
Upjohn. Han är styrelseledamot i AdvanDx Inc. 
Aktieinnehav: 0 

Staffan Lindstrand 

Född 1962, styrelseledamot sedan 1999. Staffan 
Lindstrand är partner i HealthCap och har sedan tidigare 
en lång erfarenhet inom investment banking. Staffan 
Lindstrand har även styrelseuppdrag i Biotage AB, 
Creative Peptides AB, Neuronova AB, Orexo AB, 
OxThera AB samt XCounter AB.  
Aktieinnehav : 0 

Johan Bennarsten   

Född 1972, invald i styrelsen 7 oktober 2005. Johan 
Bennarsten är Partner i CapMan. Han är läkare och civ. 
ing. och har erfarenhet från medicintekniska branschen. 
Johan har styrelseuppdrag i SciBase AB, Silex 
Microsystems AB, Millicore AB och Neoventa Medical 
AB.  
Aktieinnehav: 0 

Magnus Lundberg 

Född 1956, Magnus Lundberg är för närvarande VD i 
Phadia AB. Styrelseledamot sedan ordinarie 
bolagsstämma 2002. Övriga styrelseuppdrag är Onyx 
Pharmaceuticals (USA). 
Aktieinnehav : 10 000 aktier av serie B samt 35 000 
aktier av serie preferens 5. 
 

Lars Gatenbeck 

Född 1956 är medlem i Aerocrines styrelse sedan 2001. 
Lars Gatenbeck var ordförande från ordinarie 
bolagsstämma 2002 till ordinarie bolagsstämma 2003. 
Lars Gatenbeck är Med Dr, Verkställande Direktör och 
General Partner i GZ Group som förvaltar fonderna H & 
B Capital och Life Equity Sweden. Han har tidigare bla 
varit sjukhusdirektör för Karolinska Sjukhuset och 
innehaft ledande befattningar inom Pharmacia & 
Upjohn. Lars Gatenbeck är för närvarande ordförande i 
Cellavision AB och GZ Group Holding AB samt 
styrelseledamot i cancerföreningen samt Profdoc ASA.  
Aktieinnehav : 0 

Karl Swartling 

Född 1965, Karl Swartling är ledamot sedan ordinarie 
bolagsstämma den 14 april 2004. Karl är partner på 
Investor Growth Capital. Han är civilekonom och har 
tidigare arbetat som konsult på McKinsey & Company i 
15 år, med fokus på Life Sciences. Karl har även 
styrelseuppdrag i Affibody AB, Atlas Antibodies AB, 
Cambio Healthcare AB, Cellectricon AB, Doxa AB, 
Mando AB samt Sörman AB. 
Aktieinnehav: 0 

Lars Gustafsson 

Född 1950, styrelseledamot sedan bolaget bildades 
1997. Lars Gustafsson är en av upphovsmännen bakom 
Aerocrine AB. Han är leg läkare och för närvarande 
professor vid institutionen för Fysiologi och Farmakologi 
på Karolinska Institutet. Lars Gustafsson har publicerat 
ett stort antal artiklar inom fysiologi och miljömedicin 
och bedriver forskning kring mekanismer bakom 
bildandet av NO i luftvägarna samt mekanismer vid 
astma.   
Aktieinnehav: 188 449 av serie B samt 
teckningsoptioner motsvarande 70 000 aktier av serie B. 

Eddie Weitzberg 

Född 1955, styrelseledamot sedan bolaget bildades 
1997. Eddie Weitzberg är en av upphovsmännen bakom 
Aerocrine. Han är leg läkare och docent i anestesiologi 
vid Karolinska Institutet, där han även bedriver forskning 
inom NO-området. Han arbetar som överläkare på 
avdelningen för anestesi och intensivvård på Karolinska 
sjukhuset. 
Aktieinnehav med familj: 145 595 aktier av serie B samt 
teckningsoptioner motsvarande 70 000 aktier av serie B. 
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Ledande befattningshavare 
 

Paul de Potocki 

Född 1962, VD 
Anställd sedan februari 2007 
 
Aktieinnehav: 0. 
 
 

 

Trevor Bourke 

Född 1944, VD i dotterföretaget Aerocrine Inc. 
Anställd sedan mars 2003 
 
Aktieinnehav: 2 400 aktier av serie B,  
1 600 aktier av serie preferensaktie 1 samt 8 000 aktier 
av serie preferens 5. 
 
Teckningsoptioner motsvarande antal aktier i Aerocrine: 
36 000 av serie B. 
 

Lena Kajland-Wilén 

Född 1960, marknadschef 
Anställd sedan januari 2000 
 
Aktieinnehav: Teckningsoptioner motsvarande antal 
aktier i Aerocrine: 42 000 av serie B. 
 

Mats Carlson 

Född 1953, vice VD 
Anställd sedan september 1998  
 
Aktieinnehav: 3 000 aktier av serie preferens 1 samt 
teckningsoptioner motsvarande antal aktier i Aerocrine: 
160 000 av serie B. 

Johanna Karling 

Född 1963, kvalitetschef 
Anställd sedan maj 1999 
 
Aktieinnehav: Teckningsoptioner motsvarande antal 
aktier i Aerocrine: 30 000 av serie B. 

Michael Colérus 

Född 1962, ekonomichef 
Anställd sedan november 1999 
 
Aktieinnehav: 600 aktier av serie B, 400 aktier av serie 
preferensaktie 1, 4 000 aktier av serie preferens 5 samt 
teckningsoptioner motsvarande antal aktier i Aerocrine: 
30 000 av serie B. 
 

Tom Sundelin 

Född 1965, försäljningschef 
Anställd sedan november 2000 
 
Aktieinnehav: 1 000 aktier av serie preferensaktie 1, 
5 000 aktier av serie preferens 5 samt teckningsoptioner 
motsvarande antal aktier i Aerocrine: 42 000 av serie B. 
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