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Bokslutskommuniké 2011 
 
Försäljningsrekord i fjärde kvartalet med 29,1 MSEK. Fortsatt ökning i antal försäkrade individer i 
USA.   
 
Januari – december 2011 

• Nettoomsättningen ökade med 10% till 93,5 (84,7) MSEK. Justerat för valutaförändringar ökade 
nettoomsättningen med 18% 

• Den totala försäljningen av NIOX MINO® påfyllnadstest ökade med 20% samt för klinisk användning i USA med 
138%  

• Resultat efter skatt uppgick till -138,7 (-85,8) MSEK, motsvarande resultat per aktie före utspädning om -1,4 (-1,2) 
kr. Den ökade förlusten är framförallt hänförbar till ökade investeringar i USA, kostnader avseende Koncernens 
långsiktiga incitamentsprogram samt kostnader förenade med tillsättningen av en ny VD  

Oktober - december 2011 
• Nettoomsättningen ökade med 35% och uppgick till 29,1 (21,6) MSEK. Justerat för valutaförändringar ökade 

omsättningen med 39% 
• Den totala försäljningen av NIOX MINO® påfyllnadstest ökade med 36% samt för klinisk användning i USA med 

107%  
• Resultat efter skatt uppgick till -50,7 (-23,4) MSEK, motsvarande resultat per aktie före utspädning om -0,5 (-0,2)kr 
• Det amerikanska smittskyddsinstitutet U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) har valt att använda 

sig av NIOX MINO® som en del i en standardundersökning av den amerikanska folkhälsan 
• En extra bolagsstämma hölls den 16 november. Stämman beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram 

(LIP 2011) samt valde Thomas Eklund till ny styrelseledamot 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 

• Den reviderade reimbursement-strategin i USA fotsätter visa en positiv utveckling genom att antalet försäkrade 
individer fortsatte att öka i USA när flera betalare förändrade sina policies och nu ersätter läkare för FeNO-tester 

• NIOX MINO erhåller godkännande för marknadsföring i både Sydkorea och Taiwan 
AEROCRINE I SAMMANDRAG 
 Oktober - december  Jan – december 
MSEK 2011 2010 2011 2010 
Nettoomsättning 29,1 21,6 93,5 84,7 
Bruttoresultat 20,7 12,7 64,2 57,5 
Bruttomarginal % 71 % 59 % 69 % 68 % 
Rörelseresultat -49,2 -21,1 -132,8 -85,0 
Resultat efter skatt -50,7 -23,4 -138,7 -85,8 
Kassaflöde, löpande verksamheten -31,3 -16,6 -96,5 -74,0 
Totalt kassaflöde -31,8 71,8 -102,8 230,3 
VD kommentar 
”När ATS riktlinjer nu börjar få fäste tar vi ett antal viktiga initiativ för att kapitalisera på denna viktiga händelse. Som 
ett första steg har vi fördubblat vår säljstyrka i USA från åtta (8) till sexton (16) personer. Dessa säljare har blivit 
strategiskt utplacerade baserat på data som visar geografiskt var astma är mest utbrett och behandlas. Vi har också 
kompletterat med en kontrakterad säljstyrka vars fokus är lokala och regionala försäkringsbolag/betalare. Deras 
uppdrag är att förmå betalarna att börja ersätta läkarna för användandet av NIOX MINO. Bolaget har dessutom skapat 
en hälsoekonomisk modell där betalare tydligt kan se de ekonomiska såväl som de kliniska fördelarna associerade 
med användandet av NIOX MINO. Denna modell har även anpassats för Europa där ytterligare säljresurser och 
ledning har adderats för att dra nytta av existerande affärsmöjligheter och optimera våra befintliga 
distributörsrelationer. Vi är försiktigt optimistiska avseende försäljningstillväxten då vi måste konvertera betalarna från 
negativa betalningspolicys till positiva eller övertyga dem om fördelarna med att ge ersättning för vårt test, oavsett 
vilket så tar det tid. Vi är mycket glada över den senaste tidens framgångar och Bolaget är nu fokuserat på den 
långsiktiga tillväxten av vår kommersiella verksamhet. Våra huvudägares stöd uppmuntrar oss att fortsätta 
investeringarna i Bolaget för att dra nytta av den senaste tidens positiva utveckling. Samtidigt är vi mycket medvetna 
om behovet av att visa lönsamhet inom en begränsad tidsram. Bolaget har genomgått en dramatisk förändring från att 
vara en metod för forskare och nyckelspecialister till ett patientfokuserat Bolag som på många marknader säljer 
produkter med högt värde till en bred läkargrupp. Vi avslutade året med att vara 84 anställda, en ökning från cirka 60 
vid ingången av året, vilket visar vårt fokus på att bygga upp ett starkt team och företag för framtiden”, säger 
Aerocrines VD Scott Myers. 
 
För ytterligare information: 
Scott Myers, VD         Michael Colérus, ekonomichef 
Tel: 08-629 07 80               www.aerocrine.se   08-629 07 85 
Informationen är sådan som Aerocrine AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel 
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2012  kl. 08.00 
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Aerocrines verksamhet i korthet 
Aerocrine AB (publ) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av 
patienter med inflammation i luftvägarna. Aerocrine har ett samarbete med Panasonic Health care för design, 
prototyputveckling och produktionssättning för nästkommande generations produkter både för läkare men 
även för hemanvändning om möjligheten skulle uppstå. Aerocrine behåller alla marknadsrättigheter för alla 
sina produkter globalt. Moderbolaget ligger i Solna utanför Stockholm. Försäljningsbolag finns i New 
Providence utanför New York i USA, i Bad Homburg utanför Frankfurt i Tyskland och utanför London i 
Storbritannien. I övriga länder säljer Aerocrine sina produkter genom distributörspartners. Bolaget grundades 
1997 och hade per 30/12 2011 totalt 84 anställda. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 
juni 2007. 
 
Aerocrines målsättning: 

• Är att bygga ett internationellt framgångsrikt företag med försäljning av företagets produkter på 
samtliga större marknader i världen samt att bibehålla och utveckla Bolagets position som 
marknadsledare inom mätning av utandad NO som inflammationsmarkör. 

• Är att tillhandahålla patientanpassade och kostnadseffektiva instrument både för kliniskt bruk och för 
hemanvändning. 

• Är att bygga långsiktigt värde för aktieägarna. 
 
Aerocrines vision: 
Aerocrine skall dramatiskt förbättra livskvalitet, vård och behandling av personer som lever med 
inflammatoriska luftvägssjukdomar såsom astma i en för hälso- och sjukvården ekonomiskt attraktiv miljö. 
 
Aerocrines affärsmodell: 
Till skillnad från många medicintekniska bolag bygger Aerocrines affärsmodell på en innovativ produkt som 
innehåller en förbrukningsbar sensor med förinställt antal test, det vill säga försäljning av test och inte 
instrument. Den större delen av bolagets intäkter genereras utifrån det kontinuerliga användandet av 
produkten. Kunden köper initialt ett NIOX MINO®-instrument till en relativt låg kostnad tillsammans med en 
sensor innehållande ett visst antal test. När dessa test förbrukats beställer kunden nya sensorer med tester efter 
behov. Detta innebär att Aerocrine har en löpande affärsrelation med och återkommande intäkter från sina 
kunder. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIOX MINO och NO fångar dålig behandlingsföljsamhet 
 
Dr Paul Ehrlich är en lungläkare och allergolog vid Asthma & Allergy Associates of Murray Hill i New York. Dr 
Ehrlich använder NIOX MINO dagligen i sin praktik för att enklare kunna följa patientens sjukdomstillstånd. Ett av 
de största problemen inom astma är patienternas dåliga behandlingsföljsamhet och Dr Ehrlich beskriver nedan ett 
patientfall där NIOX MINO och NO-mätning hjälpte honom att korrekt identifiera patientens orsak till dennes 
astmaproblem. 
 
En tonåring med astma som hittills varit under kontroll med hjälp av inhalationssteroider anlände till hans 
mottagning med astmasymptom som hosta, väsande andning och svårt att andas. Dr Ehrlich pratade med 
patienten men det framkom inga nya omständigheter som kunde förklara patientens förändrade tillstånd. Han 
frågade då patienten om han verkligen tog sin medicin som ordinerat och patienten förklarade att så var fallet. 
 
Dr Ehrlich mätte pojkens NO-värde med hjälp av NIOX MINO vilken visade på ett klart förhöjt värde. Med det 
förhöjda värdet som underlag frågade han återigen patienten om han tog sin medicin. Dr Ehrlich sa att det 
förhöjda värdet visade på en pågående inflammation och att NIOX MINO’s objektiva resultat inte var fel. 
Patienten erkände då att han inte tagit sin medicin.  
 
Dr Ehrlich menar att kunna använda NIOX MINO och därigenom få ett objektivt mätvärde är en stor hjälp att få 
patienter att förstå att de måste ta sin medicin som ordinerats för att undvika astmaproblem.  
 
Patientfall hos Dr Paul Ehrlich, allergolog, Asthma & Allergy Associates, Murray Hil, New York, USA 
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Översikt delårsperioden januari – december 2011 
Nettoomsättningen för helåret 2011 uppgick till 93,5 (84,7) MSEK, en ökning med 10%. Valutajusterat till 
samma valuta som för samma period 2010 hade nettoomsättningen uppgått till 100,3 MSEK, en ökning med 
18%. Försäljningstillväxten drivs framförallt av NIOX MINO på den amerikanska marknaden som visar en 
ökning inom klinisk försäljning på 86% i lokal valuta. Orsaken till den kraftiga ökningen är främst en ökad 
närvaro på marknaden via egen säljstyrka. I september publicerade ATS (the American Thoracic Society) 
positiva riktlinjer för hur läkare som behandlar patienter med astma ska använda FeNO för diagnos och 
uppföljning. Dessa riktlinjer har börjat ha en viss positiv effekt på försäljningen under det fjärde kvartalet.  
Försäljningen inom EU har stagnerat i avsaknad av kliniska riktlinjer och acceptans i återbetalningssystemen 
samt av den fortsatta finansiella krisen i Sydeuropa. Konkurrentsituationen inom EU har förbättrats genom 
bolagets framgångsrika patentprocess gentemot Medisoft samt genom köpet av tillgångarna för FENO-mätning 
av den tyska konkurrenten FILT GmbH. Detta har dock inte haft någon omedelbar påverkan på Koncernens 
försäljning. Försäljningen har under perioden påverkats negativt av valutapåverkan (-7%) samt att försäljningen 
av Koncernens tidigare produktsortiment, NIOX Flex, fortsätter att minska, -24% före valutajustering eller i 
värde cirka 2,7 MSEK. Bolaget planerar att helt sluta tillhandahålla service och support för NIOX Flex under 
2013. I slutet av 2010 samt under 2011 har Koncernen erhållit ett antal större order från läkemedelsbolag 
(strategisk försäljning) för kliniska studier. Dessa order intäktsförs först när de levereras vilket till viss del skedde 
under fjärde kvartalet 2011 samt resterande förväntas levereras under det första halvåret 2012. Totalt 
återstående ordervärde vid ingången av 2012 var cirka 14,8 MSEK. Cirka 2,2 MSEK av dessa har förbetalats 
och är bokat som förbetalda intäkter i balansräkningen men intäktsförs först vid leverans. 
 

 
 
Försäljningen för kliniskt bruk, exkluderande strategisk försäljning, nådde 76,6 MSEK en ökning om 5% jämfört 
med 2010. Denna försäljning innehåller även den utgående produkten NIOX Flex. Den strategiska 
försäljningen svarar för cirka 16,5% eller 15,5 MSEK av den totala omsättningen. Den strategiska försäljningen 
ökade med 33% jämfört med 2010. 
 
Koncernens framtida försäljningstillväxt är beroende av att metoden inkluderas i nationella riktlinjer för 
behandling av astma och att den kritiska nyttan av att mäta inflammation styrks genom kostnadsersättning från 
sjukförsäkringssystemen. Publiceringen av riktlinjer från det amerikanska lungläkarsällskapet (ATS) för hur 
inflammationsmätning ska användas inom astmavården i USA är en viktig milstolpe för Bolaget. Bolaget tror 
att riktlinjerna kan komma att få en del av de privata försäkringsbolagen att överväga att införa 
inflammationsmätning med hjälp av FENO i sina betalningssystem och därmed driva ytterligare 
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försäljningstillväxt. Bolaget arbetar nu hårt med att sprida nyheten om riktlinjerna till de relevanta betalarna 
och kunderna. Effekten av riktlinjerna på den amerikanska marknaden har varit positiv men det är för tidigt att 
se någon verklig effekt på försäljningen som en följd av detta. 
 
En viktig statistik för att bedöma framgången på den amerikanska marknaden är att följa utvecklingen av 
antalet försäkrade/täckta individer och att dessa har tillgång till Aerocrines produkter. Status avseende antalet 
individer som omfattas per 31 december 2011 kan ses i tabellen nedan. Sedan starten av 2012 har ytterligare 
2,6% privata försäkrade individer lagts till vilket ger en total om 17,8%. Även ytterligare 2,6% försäkrade 
individer har adderats inom ramen för Medicaid (offentligt försäkringssystem för mindre bemedlade) för att 
nå en total om 50,1%. Att de privata försäkringsbolagen ersätter Aerocrines metod är en förutsättning för att 
Bolagets försäljningsmodell ska fungera effektivt. Därmed är att följa antalet försäkrade individer en viktig och 
på kort sikt kritisk värdeindikator. För närvarande ersätter Medicaid ett test med cirka $21 per utfört test. 
 
Försäkrade individer i USA per Dec 31, 2011 

  
 
Motsvarande aktiviteter har påbörjats i Europa. 
 
Försäljningen av NIOX MINO och tillhörande test nådde valutajusterat 89,2 (72,8) MSEK för perioden, 
motsvarande 89 (86)% av den totala försäljningen, en ökning om 23%. Ojusterat ökade försäljningen med 
14%.  
 
Bruttomarginalen för perioden uppgick till 69 (68)%. Marginalen hade varit ännu bättre om den inte påverkats 
negativt av valutaeffekter (-0,9%) samt nedskrivning av produkter med kortare hållbarhetstid (-1,4%).  
 
Ett viktigt nyckeltal att förstå är hur sålda NIOX MINO faktiskt används. Detta nyckeltal följs genom att följa 
försäljningen av påfyllnadstest. Ett påfyllnadstest definieras som det andra och därpå följande köp av test-kits. 
Under 2011 har totalt cirka 1 015 000 (843 000) påfyllnadstester sålts, en ökning om 20%. Totalt antal sålda 
test (påfyllnadstest samt nyförsäljning) nådde över 1,2 miljoner test, en ökning om 13% jämfört med 2010.  
 
Resultat för helåret 2011 efter skatt uppgick till -138,7 (-85,8) MSEK. Resultatet per aktie före utspädning 
uppgick till -1,4 (-1,2) kr per aktie. Den underliggande operativa verksamheten, rensat för nedan beskrivna 
poster, visar ett resultat om -99,6 (-58,6) MSEK. Årets resultat har påverkats av kostnader avseende patenttvister 
-8,8 (-23,0) MSEK, kostnader för Koncernens personaloptionsprogram -13,3 (-2,1) MSEK samt omräkning av 
kundfordringar, leverantörsskulder och kassa på grund av valutaförändringar +1,6 (-3,7) MSEK. Kostnader 
förenade med tillsättandet av en ny VD påverkade årets resultat negativt med -9,6 (0,0) MSEK. Dessutom har 
resultatet påverkats negativt av ränteutgifter avseende utställt konvertibellån med -9,0 (-2,5) MSEK. Föregående 
års resultat påverkades positivt av en valutavinst om 6,4 MSEK avseende ett upptaget ägarlån som i oktober 
2010 konverterades till aktier. 

Det justerade resultatet har försämrats främst på grund av de investeringar som löpande görs på den 
amerikanska marknaden i egen säljstyrka samt ökade aktiviteter för att erhålla kostnadsersättning. Kostnaderna 
avseende utveckling har minskat som en följd av de lösta patenttvisterna som Bolaget varit involverade i 
framförallt gentemot Apieron Inc i USA. De ökade administrationskostnaderna beror främst på ökade 
rekryteringskostnader avseende förstärkning av ledningsgruppen och ny VD, kostnader avseende framtagandet 
av ett nytt incitamentsprogram samt kostnader hänförliga till Koncernens personaloptionsprogram. Totalt har 
antalet anställda i Koncernen ökat från 59 vid ingången av året till 84 vid utgången av 2011. 

Valutapåverkan på Koncernens försäljning har varit negativ -6,8 MSEK medan effekten på Koncernens 
kostnader och varuinköp varit positiv +7,6 MSEK. Totalt har valutaförändringarna förbättrat koncernens 
nettoresultat med cirka 0,6% jämfört med 2010.  

Betalar Aerocrine Aerocrine Aerocrine
Betalare Försäkrade Segment känt känt % känt % antal

Liv % av total antal täckta liv antal täckta liv täckta liv per Feb 24
Privata betalare 191,121,644 66,9% 33,961,244 15,2% 17,8%
Medicare 45,048,433 15,8% 45,048,433 100,0% 100,0%
Medicaid 49,450,645 17,3% 24,751,497 47,5% 50,2%
Total 285,620,722 100,0% 103,761,174 34,1% 36,3%
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I koncernen uppgår det beräknade skattemässiga underskottet per 31 december 2011 till 1 090,7 (956,4) MSEK 
varav 1 032,5 (896,3) MSEK avsåg moderbolaget. Av underskotten saknar 1 041,3 (906,3) MSEK 
tidsbegränsning vad gäller möjligheten till kvittning mot framtida skattemässiga överskott. Det skattemässiga 
värdet av underskottsavdragen har inte aktiverats. 
 
Key value drivers 
Tabell Q3’2011 Q4’2011 2010 2011  År/år % ökning 
Sålda påfyllnadstest 
tusental 

 
230 

 
291 

 
843  

 
1 015  

 
20% 

NIOX MINO klinisk 
försäljning US, MSEK 

 
3.9 

 
5.7 

 
10.1 

 
17.0 

 
68% 

NIOX MINO klinisk 
försäljning ex US, MSEK 

 
12.5 

 
14.6 

 
51.1 

 
50.8 

 
-1% 

Global strategisk försäljning 
NIOX MINO, MSEK 

 
3.2 

 
7.1 

 
11.6 

 
15.5 

 
33% 

Sum NIOX MINO MSEK 19.6 27.4 72.8 83.3 14% 
 
Nordamerika/USA 
Årets försäljning inom segment Nordamerika/USA nådde 28,9 (22,7) MSEK. Justerat för valutaeffekter ökade 
segmentets försäljning med 41%. NIOX MINO visar en mycket god tillväxt i segmentet, +51% i lokal valuta. 
Försäljningsökningen är framför allt hänförlig till klinisk försäljning/användning +86% i lokal valuta medan 
den strategiska fakturerade försäljningen (försäljning till läkemedelsbolag) ökade med 14%. Försäljningen 
fortsätter att påverkas negativt av det strategiska beslutet att upphöra med aktiv försäljning av NIOX Flex vilken 
har minskat med 57% i lokal valuta. Publiceringen av ATS-riktlinjer är en mycket viktig milstolpe och stort steg 
mot att erhålla kostnadsersättning. Innan det finns en fullt etablerad kostnadsersättning, så kallad 
reimbursement, så kommer inte det kliniska segmentet att kunna penetreras till fullo. Den kliniska delen av 
försäljningen står dock för den största tillväxten trots låg täckningsgrad från de privata försäkringsbolagen. En 
del av den försäljning som genererats i USA har fakturerats läkemedelsföretag i Europa och ingår därmed inte i 
segmentets omsättning. Försäljning till nya och pågående kliniska studier förväntas fortsätta vara en viktig del 
av försäljningen i USA. Av segmentets försäljning utgör 10,1 (9,8) MSEK strategisk försäljning. 
 
Rullande 12-månaders klinisk försäljning USA, TUSD 

 
 
Organisationen i USA har och kommer att fortsätta förstärkas med ytterligare försäljningsresurser, inom 
Medical Affairs  och klinisk utveckling samt med expertis inom de amerikanska kostnadsersättnings- och 
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försäkringssystemen. Syftet är att, med hjälp av ATS riktlinjer, ytterligare påskynda en bredare acceptans och 
kostnadsersättning från de privata försäkringsbolagen samt att driva den kliniska försäljningen.  
 
EU/Övriga världen (RoW) 
Försäljningen inom segmentet EU/RoW nådde 64,6 (62,0) MSEK, en ökning med 4%. Rensat för valutaeffekter 
har försäljningen ökat med cirka 10%. Förklaringen till den relativt svaga försäljningsutvecklingen i segmentet 
finns beskriven ovan. EU, framförallt de södra delarna, fortsätter att vara påverkat av den finansiella krisen. Av 
segmentets försäljning är cirka 5,1 (0,5) MSEK hänförbart till strategisk försäljning. 
 
Övriga världen, med Japan i spetsen, börjar bidra med en viss försäljning. I Japan pågår arbetet med att få 
NIOX MINO® regulatoriskt godkänd för marknadsföring. På grund av oförutsägbarheten i den regulatoriska 
processen i Japan kan Bolaget för närvarande inte förutsäga när ett godkännande i Japan kommer. Bolaget 
arbetar tillsammans med lokal expertis för att säkerställa ett godkännande. 
 
Översikt perioden oktober - december 2011 
Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2011 uppgick till 29,1 (21,6) MSEK, en ökning med 35%. Valutajusterat 
till samma valuta som under 2010 hade nettoomsättningen uppgått till 30,0 MSEK, en ökning med 39%. 
Under perioden har försäljningen för klinisk användning i USA fortsatt visa en bra tillväxt, +103% i lokal 
valuta. Ökningen visar dels på att vår produkt börjar få ökat genomslag och dels på att investeringen i en liten 
egen säljstyrka har haft effekt. Ytterligare investeringar har gjorts och kommer att göras då publiceringen av 
ATS-riktlinjer har haft en positiv effekt på försäkringsbolagens återbetalningsvilja. Försäljningen inom EU 
ökade med 11% under kvartalet. Försäljningen för kliniskt bruk nådde 21,7 MSEK i kvartalet en ökning om 
21% jämfört med motsvarande period 2010. Den strategiska försäljningen nådde 7,1 MSEK en ökning med 
97%. 
 
Resultat för det fjärde kvartalet efter skatt uppgick till -50,7 (-23,4) MSEK. Resultatet per aktie före utspädning 
uppgick till -0,5 (-0,2) kr per aktie. Den underliggande operativa verksamheten, rensat för nedan beskrivna 
poster, visar ett resultat om -33,2 (-16,9) MSEK. Periodens resultat har påverkats av kostnader avseende 
patenttvister -3,5 (-3,1) MSEK, kostnader för Koncernens personaloptionsprogram -10,2 (-0,3) MSEK samt 
omräkning av kundfordringar, leverantörsskulder och kassa på grund av valutaförändringar +2,5 (-1,4) MSEK. 
Resultatet påverkades negativt i kvartalet för kostnader hänförligt till rekryteringen av en ny VD med -4,1 (0,0) 
MSEK. Dessutom har resultatet påverkats negativt av ränteutgifter avseende utställt konvertibellån med -2,2 (-
2,5) MSEK.  Resultatet under det fjärde kvartalet 2010 påverkades positivt av valutaffekter, +0,8 MSEK, 
avseende omvärdering av ett under 2010 upptaget ägarlån som i oktober 2010 konverterades till aktier. 
 
Det operativa resultatet för perioden är försämrat jämfört med motsvarande period 2010 främst på grund av de 
investeringar som löpande görs på den amerikanska marknaden i egen säljstyrka, ökade aktiviteter för att 
erhålla kostnadsersättning samt en ökad försäljningsorganisation inom Europa. Administrationskostnaderna 
ökade främst på grund av reservering avseende avgångsvederlag för Koncernens förre VD samt kostnader för 
Koncernens långsiktiga incitamentsprogram.  
 
Nordamerika/USA 
Nettoomsättningen i kvartalet för segmentet blev 11,5 (5,7) MSEK, en ökning med 101%. Rensat för 
valutaeffekter ökade den totala försäljningen i kvartalet med 122% varav den kliniska försäljningen med 
103%, den strategiska försäljningen med 216% samt försäljningen avseende tidigare produktsortiment 
minskade med 33%.  
 
EU/Övriga världen (RoW) 
Nettoomsättningen i kvartalet för segment EU/RoW blev 17,6 (15,9) MSEK en ökning med 11%. Rensat för 
valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 12%. Försäljningen i Japan visar en god tillväxt trots avsaknaden 
av marknadsgodkännande.  
 
Väsentliga händelser i perioden 
En extra bolagsstämma hölls onsdagen den 16 november. Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag om 
införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram (LIP 2011). Thomas Eklund valdes till ny styrelseledamot. 
 
Aerocrine väckte den 14 oktober talan gentemot det belgiska Bolaget Medisoft för patentintrång vid domstol i 
Belgien. 
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Det amerikanska smittskyddsinstitutet, U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), valde att 
använda sig av NIOX MINO® som en del i en standardundersökning av den amerikanska folkhälsan. The 
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES; http://www.cdc.gov/nchs/nhanes.htm), är ett 
kontinuerligt program med fokus på en mängd olika hälso- och nutritionsmätningar, vars syfte är att fastställa 
förekomsten av stora sjukdomar och dess riskfaktorer. Studien som görs på ett representativt urval av den 
amerikanska befolkningen över hela USA inkluderar mätning av FeNO som ett standardtest i studien. CDC 
använde sig av NIOX MINO för att erhålla data på över 13 000 patienter över en period på fyra år. 
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 
Antalet försäkrade individer inom både de privata och de offentliga försäkringsprogrammen i USA fortsätter att 
öka. De båda staterna Mississippi och South Carolina beslutade att införa återbetalning för FeNO-mätningar i 
sina Medicaid program, vilket ger en total om 30 stater samt District of Columbia som återbetalar för detta 
kostnadseffektiva test. Ett antal större privata försäkringsbolag har dessutom beslutat att återbetala för FeNO-
mätningar genom att dra in sina negativa policies. Eftersom de inte utfärdat några positiva policies kan dock 
inte Aerocrine publicera vilka betalare det avser. Totalt har ytterligare cirka 5,5 miljoner individer inom de 
privata försäkringssystemen adderats under början av 2012. 
 
NIOX MINO erhöll marknadsgodkännanden i Sydkorea och Taiwan. Ett marknadsgodkännande är ett viktigt 
steg i processen mot att erhålla kostnadsersättning för inflammationsmätning med hjälp av FeNO i samband 
med behandling av astma. Under hösten 2011 tog Aerocrine också ytterligare ett viktigt steg mot att nå 
kostnadsersättning från det statliga sjukförsäkringssystemet i Kina. Provinsen Shanghai, som är en nyckelprovins dels 
vad det gäller storlek och dels vad det gäller att anamma nyheter, beslutade att tillåta vårdgivare att ta betalt av 
patienterna för inflammationsmätning med hjälp av FeNO. 
 
Bolaget har förstärkt sin medicinska kompetens genom att utse Dr. Paul Dorinsky till Medical Director för 
Nordamerika. Paul kommer närmast från läkemedelsbolaget Teva där han var VP för forskning och utveckling. 
 
Investeringar och Kassaflöde 
Koncernens kassa uppgick till 150,2 (252,9) MSEK vid årets utgång.  
 
Koncernens investeringar för perioden i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,7 (0,6) MSEK och avser 
framför allt investeringar i produktionsverktyg. Under året har Moderbolaget Aerocrine AB förvärvat 
tillgångarna relaterade till FENO-mätning från den tyska konkurrenten FILT GmbH, förvärvet avsåg framförallt 
patent. Av köpeskillingen har 1,5 MSEK kostnadsförts direkt då det är relaterat till den inköpta produkt-
plattformen NOVARIO. Investeringarna i immateriella tillgångar för året uppgår till 5,4 (55,8) MSEK. 
Föregående års investeringar avsåg framförallt köpet av tillgångarna från Apieron Inc’s konkursbo. 
 
Kassaflödet för året uppgick till -102,8 (+230,3) MSEK samt för det fjärde kvartalet till -31,8 (+71,8) MSEK. Det 
ackumulerade löpande kassaflödet uppgick till -96,5 (-74,0) MSEK. Årets kassaflöde har påverkats negativt av 
det ovan angivna köpet av tillgångarna i FILT samt av utbetalning av utestående ränta avseende utgivet 
konvertibellån med 2,4 MSEK. Föregående års kassaflöde påverkades av köpet av tillgångarna från Apieron 
Incs. konkursbo, av de i september och oktober 2010 genomförda nyemissionerna vilken tillförde Bolaget 361 
MSEK före avdrag för emissionskostnader, av återbetalning av banklån om 40 MSEK samt lösen av ett ägarlån, 
inklusive upplupen ränta, om 48 MSEK.  
 
Moderbolaget 
I Moderbolaget Aerocrine AB sker den huvudsakliga verksamheten såsom utveckling, marknadsföring samt 
försäljning. Moderbolaget står för marknadsrisken och dotterbolagen Aerocrine Inc., Aerocrine AG samt 
Aerocrine Ltd utgör försäljningsbolag med uppgift att marknadsföra och sälja på den nordamerikanska, tyska 
respektive brittiska marknaden. Aerocrine Inc. bedriver förutom försäljningsverksamhet även egen 
serviceverksamhet. I samband med införandet av koncernens personaloptionsprogram bildades Aerocrine 
ESOP AB. 

Moderbolagets nettoomsättning uppgick för delårsperioden till 93,8 (92,5) MSEK varav försäljning till 
koncernföretag uppgick till 46,4 (49,5) MSEK. Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till -140,0 
(-85,2) MSEK. Moderbolagets likvida medel uppgick till 145,9 (243,8) MSEK vid årets utgång. Investeringar i 
maskiner och inventarier för perioden uppgick till 0,5 (0,4) MSEK samt investeringar i immateriella tillgångar 

http://www.cdc.gov/nchs/nhanes.htm
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till 5,4 (55,8) MSEK. Investeringen avser framförallt köpet av tillgångarna, främst patent i FILT. Föregående års 
investering avsåg inköpet av tillgångarna från Apieron Inc’s konkursbo. Koncernens internprissättningsmodell 
bygger på att Moderbolaget står för all marknadsrisk och därmed ger dotterbolagen marknadsföringsbidrag för 
att bygga och utveckla respektive marknad. 

Ägarförhållanden 
Totalt fanns per 30 december 2011 cirka 2 960 aktieägare i Aerocrine AB varav de 5 största svarade för cirka 
74,2% av rösterna och kapitalet. Totala antalet registrerade aktier i koncernen per den 30/12 2011 uppgick till 
102 346 369 aktier. Största ägare per den 30/12 2011 i koncernen är Investor Investments Europe Ltd (28%), 
HealthCap Holding KB (20%), Novo A/S (16%), Skandia (8%) samt Tredje AP-fonden (3%)  

Av beslutade personaloptionsprogram (2007 samt 2009) kvarstår 2 446 536 tilldelade optioner vilket maximalt 
innebär att ytterligare 2 672 661 aktier kan ges ut under perioden 2012 – 2018. Det i 2011 införda 
personalsoptionsprogrammet, LIP 2011, innebär att maximalt ytterligare 10 000 000 aktier kan komma att ges 
ut under perioden 2012 – 2021. För full beskrivning av dessa program se www.aerocrine.com. Vid full 
konvertering av samtliga tilldelade personaloptioner skulle antalet aktier uppgå till 115 019 030 aktier.   

Det under 2010 utgivna konvertibla skuldebrevet till Novo A/S kan, vid full konvertering, innebära att 
ytterligare 12 857 143 aktier ges ut till Novo A/S. Skuldebrevet förfaller i september 2015 men kan under vissa 
villkor konverteras tidigare. 

Personal och organisation 
Totalt antal anställda i koncernen vid periodens utgång uppgår till 84 (59) personer varav 33 (28) i Sverige.  

Valberedning 2012 
En valberedning har utsetts och den består av Staffan Josephsson (Investor) ordförande, Björn Odlander 
(HealthCap), Ulrik Spork (Novo A/S), Ulrika Slåne (Tredje AP-fonden) samt styrelsens ordförande Anders 
Williamsson.  

Förslag till valberedningen kan skicka till valberedning@aerocrine.com och ska ha inkommit senast den 1 
mars 2012. 

Finansiering 

Styrelsen gör bedömningen att Bolagets kapital är tillräckligt för den kommande tolvmånaders perioden med 
nuvarande strategiska prioriteringar, förväntad försäljningsutveckling och aktivitetsnivå. 
 
Uppdatering avseende patenttvister 
Aerocrine är och har varit inblandat i ett antal rättsprocesser som anses vara typiska för verksamheten. Hit hör 
tvister avseende intrång i immateriella rättigheter, vissa patents giltighet samt kommersiella tvister. Nedan 
beskrivs ärenden där viktigare förändringar skett sedan de sist kommenterades.  
 
Beträffande flertalet av de anspråk som Aerocrine är inblandat i är det inte möjligt att göra en rimlig 
uppskattning av den eventuella förväntade ekonomiska effekten av de rättsliga processernas slutliga 
avgörande. I dessa fall informerar Aerocrine endast om målets karaktär och fakta men ingen avsättning görs. 
När det gäller mål där förlikning har nåtts eller beslut meddelats, eller när kvantifierbara böter eller straff 
utdömts och inte är föremål för överklagan, eller när en förlust är sannolik och Bolaget har kunnat göra en 
rimlig bedömning av förlusten, redovisar Bolaget förlusten eller gör en avsättning motsvarande den bästa 
möjliga uppskattningen av den förväntade förlusten. Detta ställningstagande skulle kunna ändras över tid och 
det går därför inte att lämna några garantier för att förluster som någon process eller utredning kommer att leda 
till inte kommer att överstiga de avsättningar som bokförts. 
 
Aerocrine är för närvarande involverat i en patenttvist i Tyskland och Belgien gentemot det belgiska bolaget 
Medisoft. 
 
Tyskland 
I mars 2008 väckte Aerocrine talan mot Medisoft vid domstolen i Düsseldorf för patentintrång avseende 
försäljning och erbjudande till försäljning av deras Hyp’Air instrument på den tyska marknaden. Medisoft 
lämnade in en motstämning i München för att försöka ogiltigförklara Aerocrines patent. 
 
I september 2009 meddelade den federala domstolen att Medisoft gör intrång i tre av Aerocrines patent. 
Medisoft överklagade domen. Överdomstolen fastställde de tidigare domsluten att Medisofts produkt gör 

http://www.aerocrine.se/
mailto:valberedning@aerocrine.com
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intrång i två av Aerocrines patent. Beslut från överdomstolen avseende intrång i Aerocrines tredje patent 
förväntas under november 2012. 
 
Ogiltighetsprocessen som Medisoft för i Tyskland är pågående och finala domslut har ej meddelats. Första 
domslut avseende den tyska delen av EP 1,439,781 kommer att meddelas i april 2012. Ett domslut i första 
instans avseende den tyska delen av EP 0,724,723 har meddelats efter domstolsförhandlingar den 31 januari. 
Aerocrines patent upprätthölls med vissa förändringar i två av patentkraven. Vidare har domstolen i München i 
juni 2011 meddelat att den tyska motsvarigheten till Aerocrines patent EP 0 606 351 B1 inte är patenterbar i 
Tyskland. Detta beslut baseras inte på någon ny information, utan utgör en motsatt syn på patentkraven jämfört 
med Europeiska Patentverket (EPO) som godkände patentet 1999 och även upprätthöll patentet efter 
opposition 2002. EP 0 606 351 B1 är Aerocrines tidigaste patent och förfaller 2012. Aerocrine har överklagat 
domsluten och tills dess är inga beslut finala. Dessa beslut påverkar inte Medisofts skyldighet att respektera de 
tre existerande domsluten i Tyskland.   
 
Belgien  
Den 14 oktober 2011 lämnade Aerocrine in en stämningsansökan (accelererad process baserad på 
omständigheterna) för patentintrång vid domstol i Liège gällande samma tre patent. Förhandlingar kommer att 
ske den 13 mars, 2012. 
 
Aerocrine avser att driva dessa mål baserat på omständigheterna i respektive mål. Aerocrine har stark tillit till, 
och kommer att kraftfullt försvara, sina immateriella rättigheter relaterade till sina produkter och metoden att 
mäta utandad kvävemonoxid (FENO). 
 
Redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 och enligt Rådet för finansiell rapportering RFR 1 och, vad 
gäller moderbolaget, RFR 2.  

Nya redovisningsprinciper 2011 

Inga nya standarder har trätt eller förväntas träda i kraft under 2011 som kommer påverka Bolagets 
redovisning. Redovisningsprinciperna och beräkningsmetoderna är i övrigt oförändrade jämfört med 
beskrivningen i årsredovisningen för 2010. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Aerocrines väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar, men inte uteslutande, finansiella risker såsom 
framtida resultatutveckling, finansiering, valuta- och kreditrisker. Förutom marknadsrisker finns även risker 
förenade med Aerocrines verksamhet såsom erhållande av nödvändiga myndighetstillstånd, produktutveckling, 
patent och immateriella rättigheter, produktansvar och framtidsinriktad information som kan beröra bolaget. 
Ytterligare information avseende bolagets riskexponering återfinns på sidorna 21-23 i Aerocrines 
årsredovisning för 2010 samt i emissionsprospektet från september 2010 på sidorna 6-9. 
 
Informationstillfällen 2012 
Delårsrapport första kvartalet 2012   3 maj 2012 kl 08.00 

Årsstämma 2012    3 maj 2012 kl 17.00 

Delårsrapport andra kvartalet 2012 25 juli 2012 kl 08.00 

Delårsrapport för tredje kvartalet 2012   2 november 2012 kl 08.00 
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Solna den 24 februari 2012 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av moderbolagets 
och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför. 

Scott Myers   Anders Williamsson   

Verkställande direktör och koncernchef Styrelsens ordförande 

Scott Beardsley  Rolf Classon  Lars Gustafsson  

Styrelseledamot   Styrelseledamot  Styrelseledamot 

Dennis Kane   Staffan Lindstrand Yvonne Mårtensson 

Styrelseledamot   Styrelseledamot  Styrelseledamot 

Thomas Eklund 

Styrelseledamot 

Aerocrine AB (publ) Org nr 556549-1056 

Aerocrine AB (publ), Sundbybergsvägen 9, 171 21, Solna. 
Telefon 08 629 07 80. Telefax 08 629 07 81. 

E-mail: info@aerocrine.com. Hemsida: www.aerocrine.se  
 
Revisorernas granskningsrapport 
Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Aerocrine AB (publ) för perioden januari månad till 
december månad 2011. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och 
presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är 
att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning. 
 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 
Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig 
granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och 
redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En 
översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas 
vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om 
alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade 
slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på 
en revision har. 
 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning 
att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och 
årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 
 
Stockholm den 24 februari 2012 
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
 
Hans Jönsson 
Auktoriserad revisor 
 



              
Solna den 24 februari, 2012 

 

Aerocrine, Koncernen  
Bokslutskommuniké 2011  11(16) 

       

 
                 

 

Rapport över koncernens totalresultat (Tkr) 2011-10-01 2010-10-01 2011-01-01 2010-01-01 2009-01-01

2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31

Nettoomsättning 29 080 21 575 93 498 84 699 98 826

Kostnader för sålda varor -8 383 -8 917 -29 284 -27 160 -29 824

Bruttoresultat 20 697 12 658 64 214 57 539 69 002

Försäljnings- och marknadsföringskostnader -31 278 -15 630 -95 684 -67 894 -71 172

Administrationskostnader -21 123 -4 991 -49 366 -18 536 -23 830

Utvecklingskostnader -17 656 -11 770 -53 198 -56 283 -57 273

Övriga rörelseintäkter 242 0 1 481 1 574 881

Övriga rörelsekostnader -99 -1 344 -264 -1 359 -1 645

Rörelseresultat -49 217 -21 077 -132 817 -84 959 -84 037

Finansiella intäkter 1 120 509 5 729 9 116 1 479

Finansiella kostnader -2 601 -2 862 -11 609 -9 932 -2 512

Resultat före skatt -50 698 -23 430 -138 697 -85 775 -85 070

Inkomstskatt -18 -17 -18 -17 -19

Periodens resultat -50 716 -23 447 -138 715 -85 792 -85 089

Övrigt totalresultat för perioden:

Omräkningsdifferenser utländska verksamheter -108 -92 -17 -498 -137

Summa övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt -108 -92 -17 -498 -137

Summa totalresultat för perioden -50 824 -23 539 -138 732 -86 290 -85 226

Periodens resultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare -50 716 -23 447 -138 715 -85 792 -85 089

Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare -50 824 -23 539 -138 732 -86 290 -85 226

Resultat per aktier räknat på periodens resultat

hänförligt till moderföretagets aktieägare

(uttryckt i kronor per aktie)

Resultat per aktie, kr (före och efter utspädning)* -0,5 -0,2 -1,4 -1,2 -1,3
*Resultat per aktie efter utspädning redovisas ej då utspädningen skulle ge ett bättre resultat per aktie

Övrig information:

Genomsnittligt antal utestående aktier 102 346 369 97 540 513 102 304 088 74 239 085 66 496 436

Avskrivningar ingående i rörelsens kostnader 3 234 3 182 13 166 9 974 5 942

- varav immateriella anläggningstillgångar 2 511 2 174 9 800 5 342 507

- varav materiella anläggningstillgångar 723 1 008 3 366 4 632 5 435

AEROCRINE , Koncernen

RESULTATRÄKNINGAR    Q4-2011 Q3-2011 Q2-2011 Q1-2011 Q4-2010 Q3-2010 Q2-2010 Q1-2010 Q4-2009

Periodens nettoomsättning 29 080 22 616 19 614 22 188 21 575 21 025 24 272 17 827 25 900

Bruttoresultat 20 697 15 830 12 638 15 049 12 658 15 040 17 483 12 358 17 115

Bruttomarginal % 71% 70% 64% 68% 59% 72% 72% 69% 66%

Periodens omkostnader -69 914 -43 685 -42 069 -41 028 -33 735 -31 104 -36 605 -41 054 -34 879

Rörelseresultat -49 217 -27 855 -29 431 -25 979 -21 077 -16 064 -19 122 -28 696 -17 764

Resultat från finansiella investeringar -1481 -3994 155 -895 -2353 1048 525 -36 749

Periodens resultat före skatt -50 698 -31 849 -29 276 -26 874 -23 430 -15 016 -18 597 -28 732 -17 015

Inkomstskatt -18 0 0 0 -17 0 0 0 -14

Periodens resultat efter skatt -50 716 -31 849 -29 276 -26 874 -23 447 -15 016 -18 597 -28 732 -17 029
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Koncernens Balansräkning (Tkr) 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 47 598 52 009 1 587

Materiella anläggningstillgångar 2 686 5 418 9 761

Finansiella anläggningstillgångar 1 431 1 122 906

Summa anläggningstillgångar 51 715 58 549 12 254

Omsättningstillgångar

Varulager 17 629 18 689 13 062

Kortfristiga fordringar 25 241 20 849 18 365

Likvida medel 150 227 252 897 24 322

Summa omsättningstillgångar 193 097 292 435 55 749

Summa tillgångar 244 812 350 984 68 003

2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31

EGET KAPITAL

Eget kapital hänförligt till Moderföretagets 72 003 201 544 31 649

aktieägare

SKULDER
Långfristiga skulder
Pensionsförpliktelser 1 439 1 181 1 351
Avsättning för soc kostnader, personaloptionsprogram 7 448 3 271 6 177
Avsättning övrigt 1 523 1 333 -
Konvertibelt lån 106 089 104 713 -
Långfristiga skulder 116 499 110 498 7 528

Kortfristiga skulder 56 310 38 942 28 826

Summa eget kapital och skulder 244 812 350 984 68 003
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Förändringar i eget kapital, Koncernen (Tkr) Hänförligt till moderföretagets aktieägare

Övrigt Ackumulerade Ansamlad

Aktie- tillskjutet omräknings- förlust inklusive Summa

(Tkr) kapital kapital differenser årets resultat Eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2009 33 246 821 487 1 473 -748 734 107 472

Totalresultat

Årets resultat - - - -85 089 -85 089

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferenser utländska enheter - - -137 - -137

Summa övrigt totalresultat - - -137 - -137

Summa totalresultat - - -137 -85 089 -85 226

Transaktioner med aktieägare

Nyemissioner 5 - - - 5

Emissionsutgifter - 1 - - 1

Personaloptionsprogram:

-värde på anställdas tjänstgöring - - - 9 397 9 397

Summa transaktioner med ägare 5 1 - 9 397 9 403

Utgående balans per 30 december 2009 33 251 821 488 1 336 -824 426 31 649

Ingående balans per 1 januari 2010 33 251 821 488 1 336 -824 426 31 649

Totalresultat

Årets resultat - - - -85 792 -85 792

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferenser utländska enheter - - -498 - -498

Summa övrigt totalresultat - - -498 - -498

Summa totalresultat - - -498 -85 792 -86 290

Transaktioner med aktieägare

Nyemissioner 17 873 230 820 - - 248 693

Emissionsutgifter - -5 087 - - -5 087

Konvertibelt lån - 8 080 - - 8 080

Personaloptionsprogram:

-värde på anställdas tjänstgöring - - - 4 499 4 499

Summa transaktioner med ägare 17 873 233 813 - 4 499 256 185

Utgående balans per 30 december 2010 51 124 1 055 301 838 -905 719 201 544

Ingående balans per 1 januari 2011 51 124 1 055 301 838 -905 719 201 544

Totalresultat

Årets resultat - - - -138 715 -138 715

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferenser utländska enheter - - -17 - -17

Summa övrigt totalresultat - - -17 - -17

Summa totalresultat - - -17 -138 715 -138 732

Transaktioner med aktieägare

Nyemissioner 49 - - 49

Emissionsutgifter - - - 0

Konvertibelt lån - - - 0

Personaloptionsprogram:

-värde på anställdas tjänstgöring - - - 9 142 9 142

Summa transaktioner med ägare 49 0 - 9 142 9 191

Utgående balans per 30 december 2011 51 173 1 055 301 821 -1 035 292 72 003

Koncernens kassaflödesanalys (Tkr) 2011-01-01 2010-01-01 2009-01-01

2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändring av rörelsekapitalet -101 982 -74 293 -63 863

Summa förändring av rörelsekapital 5 491 332 -1 886

Kassaflöde från den löpande verksamheten -96 491 -73 961 -65 749

Kassaflöde från Investeringsverksamheten -6 378 -56 658 -2 754

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 49 360 939 6

Årets kassaflöde -102 820 230 320 -68 497

Minskning/ökning av likvida medel

Likvida medel vid årets början 252 897 24 322 93 064

Kursdifferens i likvida medel 150 -1 745 -245

Likvida medel vid årets slut 150 227 252 897 24 322
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AEROCRINE, Koncernen

2011-01-01 2010-01-01 2009-01-01

NYCKELTAL 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31

Nettoomsättning Tkr 93 498 84 699 98 826

Bruttomarginal % 69% 68% 70%

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital % neg neg neg

Soliditet % 29% 57% 47%

Nettoskuldsättningsgrad  ggr -2,09 -1,25 -0,77

Kassalikviditet % 312% 703% 148%

Medeltal anställda 71 54 56

Investeringar, Tkr 6 108 56 387 1 848

Antalet utestående teckningsoptioner 0 0 548 824

Kostnader för forskning och utveckling, Tkr 53 198 56 283 57 273

FoU-kostnader i % av totala kostnader 27% 39% 37%

2011-01-01 2010-01-01 2009-01-01

Data per aktie 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31

Antal aktier vid periodens slut (före utspädning) 102 346 369 102 247 513 66 502 911

Antal aktier vid periodens slut (efter utspädning)1) 112 450 353 105 338 858 69 488 533

Genomsnittligt antal aktier (före utspädning) 102 304 088 74 239 085 66 496 436

Genomsnittligt antal aktier (efter utspädning)1) 105 339 023 77 599 882 69 687 827

Eget kapital per aktie, kr, före utspädning 0,70 1,97 0,48

Eget kapital per aktie, kr, efter utspädning1) 0,64 1,91 0,46

Resultat per aktie, kr (före utspädning) -1,4 -1,2 -1,3

1)Resultat per aktie efter utspädning redovisas ej då utspädningen skulle ge ett bättre resultat per aktie. Antal aktier efter

utspädning 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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Segmentsredovisning 

              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segment - Nettoomsättning Nordamerika EU/ROW Totalt

2011-10-01 - 2011-12-31
Nettoomsättning från externa kunder 11 476 17 604 29 080
Summa nettoomsättning 11 476 17 604 29 080
2010-10-01 - 2010-12-31
Nettoomsättning från externa kunder 5 723 15 852 21 575
Summa nettoomsättning 5 723 15 852 21 575

Segment - Nettoomsättning Nordamerika EU/ROW Totalt

2011-01-01 - 2011-12-31
Nettoomsättning från externa kunder 28 926 64 572 93 498
Summa nettoomsättning 28 926 64 572 93 498
2010-01-01 - 2010-12-31
Nettoomsättning från externa kunder 22 710 61 989 84 699
Summa nettoomsättning 22 710 61 989 84 699

Segmentens tillgångar 2011-12-31 2010-12-31
Nordamerika 24 995 17 267
EU/ROW 219 817 333 717
Totalt 244 812 350 984

Segment - lönsamhetsmått
2011-10-01 - 
2011-12-31

2010-10-01 - 
2010-12-31

2011-01-01 - 
2011-12-31

2010-01-01 - 
2010-12-31

EBIT Nordamerika -19 395 -11 715 -55 032 -36 869
EBIT EU/ROW -30 157 -9 361 -77 785 -48 090

Summa EBIT för rapporterbara segment -49 552 -21 076 -132 817 -84 959
Finansiella intäkter 1 671 509 5 729 9 116
Finansiella kostnader -2 817 -2 863 -11 609 -9 932

Koncernen - Resultat före skatt -50 698 -23 430 -138 697 -85 775
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Moderbolaget  

    

   

Moderföretagets Resultaträkningar (Tkr) 2011-01-01 2010-01-01 2009-01-01

2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31

Nettoomsättning 93 757 92 494 93 094

Kostnader för sålda varor -33 525 -33 986 -30 963

Bruttoresultat 60 232 58 508 62 131

Försäljnings- och marknadsföringskostnader -97 781 -71 593 -71 598

Administrationskostnader -45 125 -15 731 -21 103

Utvecklingskostnader -53 198 -56 283 -57 273

Övriga rörelseintäkter 992 864 829

Övriga rörelsekostnader -210 -1 232 -1 573

Rörelseresultat -135 090 -85 467 -88 587

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 719 10 181 2 542

Räntekostnader och liknande resultatposter -11 609 -9 932 -2 512

Resultat från andelar i koncernföretag - - -

-4 890 249 30

Resultat efter finansiella poster -139 980 -85 218 -88 557

Skatt på periodens resultat - - -

Periodens resultat -139 980 -85 218 -88 557

Rapport över totalresultatet, moderbolaget 2011-01-01 2010-01-01 2009-01-01

2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31

Periodens resultat -139 980 -85 218 -88 557

Övrigt totalresultat för perioden - - -
Periodens totalresultat -139 980 -85 218 -88 557

Moderföretagets Balansräkningar (Tkr) 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 47 598 52 009 1 587

Materiella anläggningstillgångar 2 049 3 014 4 534

Finansiella anläggningstillgångar 26 264 23 682 24 505

Summa anläggningstillgångar 75 911 78 705 30 626

Omsättningstillgångar

Varulager 12 428 14 536 10 171

Kortfristiga fordringar 15 637 15 774 14 856

Kassa och bank 145 889 243 773 21 121

Summa omsättningstillgångar 173 954 274 083 46 148

Summa tillgångar 249 865 352 788 76 774

2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31

EGET KAPITAL

Eget kapital 85 385 216 174 45 207

SKULDER

Avsättning för garantier 950 926 1 125

Avsättningar för sociala avgifter personaloptionsprogram 7 448 3 271 6 177

Konvertibelt lån, obligationsdel 104 420 104 420 -

Upplupen ränta obligationslån 1 669 293 -

Långfristiga skulder 114 487 108 910 7 302

Kortfristiga skulder 49 993 27 704 24 265

Summa skulder och eget kapital 249 865 352 788 76 774

Ställda säkerheter 20 000 20 000 3 000

Ansvarsförbindelser inga inga 76
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