
Scandinavian ChemoTech AB (publ)
Delårsrapport juli-mars 2016/2017
Verksamheten

Väsentliga händelser januari-mars 2017

• Scandinavian ChemoTech AB (publ) har signerat ett 
”Letter of Intent” med Asian Hospital and Medical Cen-
ter för etablering av ett ”Center of Excellence” i Manila, 
Filippinerna. 

• Scandinavian ChemoTech AB (publ) har skrivit sin andra 
viljeförklaring ”Letter of Intent” i Filippinerna. Enligt avtalet 
ska MMC genomföra och utvärdera behandlingar med 
hjälp av IQWave™.

• Scandinavian ChemoTech AB (publ) har fakturerat det in-
diska dotterbolaget för 20 behandlingar till ett pris om 200 
EUR per behandling, vilket är något lägre än normalt mark-
nadspris. Det lägre priset utgör en del i den marknadseta-
blering som ChemoTech för närvarande genomför i Indien.

• 15 utvärderingsbehandlingar på totalt tio patienter genom-
förda med Bolagets produkt IQWave™ vid Asian Hospital 
and Medical Center i Manila.

• Två utvärderingsbehandlingar genomförda med Bolagets 
produkt IQWave™ vid Makati Medical Center i Manila.

• Bolagets distributör i Filippinerna, SPA Inc., fick den 29 mars, 
ett så kallat ”COE” (Certificate of Exemption) från filippin-
ska FDA. Detta certifikat ger distributören rätt att sälja 
IQWave™ till sjukhus i Filippinerna.

Finansiell information

Perioden januari-mars 2017

• • Omsättningen i det svenska bolaget var 38 (14) KSEK.

• • Rörelseresultatet var -2 431 (-245) KSEK.

• • Resultat före skatt var -2 441 (-256) KSEK.

• • Resultat per aktie var -1,67 (-0,26) SEK.

• • Soliditeten var 90 (62) %. 

Perioden juli 2016-mars 2017

• • Omsättningen i det svenska bolaget var 38 (14) KSEK.

• • Rörelseresultatet var -5 480 (-707) KSEK.

• • Resultat före skatt var -5 522 (-728) KSEK.

• • Resultat per aktie var -3,78 (-0,73) SEK.

• • Soliditeten var 90 (62) %.

IQWave™ – ChemoTechs första produkt

ChemoTechs produkt IQWave™ kombinerar traditionell elekt-
rokemoterapi med förbättrad täckning av de elektriska ström-
marna och därmed också en förbättring av den terapeutiska 
effekten inom det behandlade området. Tack vare IQWave™s 
unika teknologi kan man även behandla tumörer som är svåra 
att nå med traditionell elektrokemoterapibehandling till exem-
pel tumörer i munhålan och tungroten. Läs mer om möjlighe-
terna med IQWave™ på: http://chemotech.se.



Delårsrapport januari-mars 2017

Scandinavian ChemoTech AB (publ) | Organisationsnummer 556937-9547 | Delårsrapport (Q3) januari-mars 2017 Sida 2

VD-ord

Det tredje kvartalet i ChemoTechs räkenskapsår (januari-
mars) var intensivt. I Indien och i Filippinerna fortsatte 
arbetet med att etablera IQWave™ på såväl den offentliga 
som den privata sjukvårdsmarknaden. Parallellt med det 
intensiva marknadsarbetet påbörjades utvecklingsarbetet 
av första prototypen för ChemoTechs andra produkt, 
D-ESPC™, som är vår metod för smärtbehandling vid sekundär 
skelettcancer. 

Intäkter, resultat och kassaflöde
Bolagets intäkter under perioden härrör till aktiverade utveck-
lingskostnader. Rörelseresultatet för verksamheten -2 431 
KSEK följer verksamhetens plan. Bolaget har under kvartalet 
fakturerat dotterbolaget i Indien totalt 4 000 EUR för de 20 
utvärderingsbehandlingar, som det indiska bolaget fick betalt 
för i slutet av 2016. Att bolaget har intensifierat utveckling av 
smärtbehandlingsprodukten, D-ESPC™, har inneburit att de 
aktiverade utvecklingskostnaderna har ökat under perioden. 
Dessa består framför allt av kostnader för prototyputveckling. 
Bolaget har även under perioden tagit kostnader för att för-
stärka patentportföljen i syfte att öka skyddet av såväl IQWa-
ve™ som D-ESPC™. Den ökade aktiviteten i Filippinerna har 
även påverkat kostnaderna under kvartalet. Totalt har emeller-
tid kostnaderna under perioden varit lägre än budgeterat.  

Fortsatt hög aktivitetsnivå i Indien
I Indien driver vi tre strategiska projekt, för att etablera IQWa-
ve™ på den indiska marknaden. Det första projektet, som vi 
driver tillsammans med en läkare inom ”Ministry of Health”, 
har som mål att få till stånd en nationstäckande studie med 
förhoppning att påverka nuvarande riktlinjer för behandling av 
huvud- och halscancer. Det andra projektet, som drivs i delsta-
ten Tamil Nadu, syftar till att få IQWave™ godkänd för offentlig 
upphandling. På grund av ett nyval i delstaten har detta pro-
jekt blivit försenat då många beslutsfattare har blivit ersatta, 
men vi ser fortsatt positivt på möjligheterna att få IQWave™ 
listad som godkänd upphandsligsbar medicinteknisk utrust-
ning. Det tredje projektet är en intensifiering av försäljning till 
Indiens privata sjukhus och stora sjukvårdskoncerner. Bolaget 

genomför för närvarande en noggrann rekryteringsprocess 
för att hitta rätt personer att driva denna försäljning. Då våra 
kompetenskrav är komplexa, har rekryteringen varit svårare än 
beräknat. 

Betydande framgångar i Filippinerna
Utvecklingen i Filippinerna går fortsatt snabbare än förväntat 
tack vare de goda relationer vi etablerat med Asian Hospital 
and Medical Center (AHMC) och med Makati Medical Center 
(MMC). Under kvartalet öppnade vi ett ”Center of Excellence” 
vid AHMC för utbildning och certifiering av läkare i vår behand-
lingsmetod. Centret invigdes av Harald Fries, Sveriges ambas-
sadör i Filippinerna. Under kvartalet startade AHMC också ett 
program för en ideell fallstudie med IQWave™. Resultaten från 
dessa studier kommer vara ett första led i ansökningsproces-
sen att få IQWave™ att omfattas av landets offentliga sjuk-
vårdsprogram Phil Health. 

Europeiskt intresse för IQWave™
Intresset för IQWave™ i Europa har visat sig vara större än vad 
vi ursprungligen förväntade oss då potentiella distributörer 
kontaktat Bolaget och visat sitt intresse för IQWave™. Följden 
har blivit att Bolaget initierat en CE-märkning och certifiering 
av IQWave™ på den europeiska marknaden. När denna process 
är klar kommer IQWave™ finnas tillgänglig för hela den euro-
peiska marknaden inklusive Skandinavien. En CE-märkning av 
IQWave™ kommer även att underlätta registreringsprocessen i 
vissa länder utanför Europa.

Smärtbehandling av sekundär skelettcancer
Utvecklingen av D-ESPC™, vår metod för smärtbehandling 
av sekundär skelettcancer, löpte enligt plan under kvartalet. 
Vi har bland annat påbörjat utvecklingen av den första elek-
tronikprototypen, som beräknas vara klar under hösten 2017. 
D-ESPC™ utvecklas primärt för den europeiska marknaden.

Mohan Frick  
VD
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ChemoTech har under kvartalet fortsatt fokusera på 
marknaderna i Indien och Filippinerna. I Indien pågår arbetet 
med att etablera IQWave™ på såväl den offentliga som den 
privata sjukvårdsmarknaden och i Filippinerna genomförs 
för närvarande utvärderingar av IQWave™ samt en ideell 
fallstudie.

Indiska marknaden
De cancertyper som Bolaget inriktar sig på i Indien är olika for-
mer av huvud- och halscancer samt bröstcancer. ChemoTechs 
etablering i Indien är uppbyggd på tre strategiska områden: 

1. ChemoTechs målsättning är att etablera IQWave™ som en 
ny behandlingsform för palliativ behandling av huvud- och 
halscancer. Planen är att tillsammans med ledande ”KOL” 
inom ”Ministry of Health” få till stånd att påbörja en natio-
nell studie. Första steget är att genomföra en mindre pilot-
studie för att därefter få tillstånd att genomföra en större 
nationstäckande studie med IQWave™. 

2. Godkännande för offentlig upphandling. Den andra delen i 
strategin för Indien är att få IQWave™ listad som godkänd 
utrustning för offentlig upphandling i Tamil Nadu, en delstat 
i södra Indien. Denna process har på grund av ett nyval i Ta-
mil Nadu blivit mer utdragen än ChemoTech ursprungligen 
förutsåg, då flera beslutsfattare har ersatts. Bortsett från 
att tiden till godkännande skjutits framåt i tiden, ser Bolaget 
ingen negativ effekt av det nya politiska läget. När godkän-
nandeprocessen är klar i Tamil Nadu behöver den sannolikt 
inte upprepas i Indiens övriga delstater. 

3. Parallellet med ovan två strategier fokuserar Bolaget på 
försäljning till privatsjukhus och stora sjukhuskedjor. Che-
moTech genomför för närvarande en noggrann rekryte-
ringsprocess för att bygga upp en försäljningsorganisation 
som ska bearbeta de högst rankade privatsjukhusen i Tamil 
Nadu, Hyderabad, Mumbai, Bangalore och Delhi. 

Filippinska marknaden
I Filippinerna fokuserar ChemoTech framför allt på behandling 
av bröstcancer. Under kvartalet etablerade Bolaget ett ”Centre 
of Excellence” vid Asian Hospital and Medical Center (AHCM) i 
Manilla. Målet med detta samarbete är att utbilda och certifie-
ra läkare i Bolagets behandlingsmetod. Sedan centret etablera-
des har sjukhuset påbörjat en klinisk ideell fallstudie som skall 
omfatta 30 patienter, varav totalt 15 behandlingar har genom-
förts på tio patienter. Under kvartalet signerade ChemoTech 
även en avsiktsförklaring med Makati Medical Center (MMC), 
som innebär att även MMC kommer att utvärdera behandling-
ar med ChemoTechs terapimetod Dynamic-ElectroEnhanced 
Chemotherapy™. Under kvartalet erhöll ChemoTechs distribu-
tör i Filippinerna ett så kallat COE (Certificate of Exemption) 
från filippinska FDA. Certifikatet ger distributören rätt att sälja 
IQWave™ till sjukhus i Filippinerna.

Iranska marknaden
ChemoTechs etablering på den iranska marknaden är i ett 
tidigt skede. ChemoTech är representerat av en samarbets-
partner med mångårig erfarenhet av den iranska marknaden. 
Den iranska godkännandeprocessen präglas emellertid av 
hög komplexitet och det är fortsatt svårt att säga hur lång tid 
denna process kommer att ta.

Marknadsexpansion
ChemoTech utvärderar kontinuerligt möjligheterna till ytter-
ligare expansion i Asien. Samtidigt är intresset för IQWave™ 
större än förväntat i Europa och länder utanför Europa där ett 
europeiskt godkännande är avgörande för försäljning. Chemo-
Tech har därför beslutat att registrera och certifiera IQWave™ 
för den europeiska marknaden. När denna process är klar kom-
mer IQWave™ finnas tillgänglig för hela den europeiska mark-
naden inklusive Skandinavien.

ChemoTechs marknader
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Målsättningen för ChemoTechs innovationsverksamhet är att 
utveckla behandlingsformer för ytterligare tumörsjukdomar 
och relaterade terapiområden. Bolagets strategi är att arbeta 
med ett utvecklingsprojekt i taget för att kunna använda 
sina resurser på ett optimalt sätt och hålla ”burn rate” och 
organisation på en lämplig nivå.

IQWave™ 
IQWave™ lanserades under slutet av 2016 och marknadsförs 
för närvarande i två länder, i Indien och i Filippinerna. Nuvaran-
de fokus i Indien ligger på att tillsammans med federala sjuk-
hus inom ”Ministy of Health” genomföra kliniska studier som 
kan bevisa effekten av D-EECT-behandlingen. Eftersom första 
generationen av elektrokemoterapi aldrig i studier har bevisat 
sin effekt i Indien, räcker det att Bolaget genomför en studie 
där IQWave™ D-EECT-behandling ställs mot dagens standard-
behandling, d v s strålning. 

I Filippinerna har ChemoTech under kvartalet initierat liknan-
de studier för att ta fram kliniska resultat som kan ligga som 
grund för en registrering av IQWave™ i landets offentliga sjuk-
vårdsprogram Phil Health. 

D-ESPC™ – smärtbehandling av sekundär skelettcancer
När det gäller utveckling av D-ESPC™, ChemoTechs teknologi 
för smärtbehandling av sekundär skelettcancer, har Bolaget 
påbörjat utvecklingen av den första elektronikprototypen. Pro-
totypen beräknas vara klar under hösten 2017. Designarbetet 
och utvecklingen av de unika instrument som kommer utgöra 
de olika behandlingskitten har under kvartalet löpt enligt plan. 
Det slutgiltiga utvecklingsarbetet kommer att genomföras i 
samarbete med ledande ortopeder och onkologer. 

D-EMIS™ – minimalinvasiv behandling av prostatacancer
Det planerade utvecklingsprojektet D-EMIS™ syftar till att 
utveckla en minimalinvasiv behandling av prostatacancer. Mål-
sättningen med behandlingen är att utöver en effektiv cancer-
behandling även minimera risken för de biverkningar som är 
associerade med dagens behandlingsmetoder. Exakt när detta 
projekt kommer att inledas avgörs av hur pass resurskrävande 
och hur utsträckt i tid projektet för smärtbehandling av sekun-
där skelettcancer kommer att vara.

Innovation och produktutveckling
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Intäkter
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits el-
ler kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten 
till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i 
likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade ra-
batter. Bolagets nettoomsättning under perioden januari-mars 
uppgick till 38 (14) KSEK. Bolagets övriga rörelseintäkter för 
samma period blev 2 (0) KSEK. För årets första nio månader 
blev Bolagets omsättning 38 (14) KSEK och de övriga rörelsein-
täkterna uppgick till 2 (0) KSEK. 

Resultat
Bolagets rörelseresultat för perioden januari-mars blev -2 431 
(-245) KSEK och för de första nio månaderna uppgick rörelsere-
sultatet till -5 480 (-707) KSEK. Resultat före skatt för perioden 
januari-mars uppgick till -2 441 (-256) KSEK och för de första 
nio månaderna uppgick resultat före skatt till -5 522 (-728) 
KSEK.

Finansiell ställning
Soliditeten var 90 (62) % den 31 mars 2017 och det egna kapi-
talet uppgick till 17 200 (1 322) KSEK jämfört med räkenskaps-
årets början 869 KSEK. 

Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anlägg-
ningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär att 
samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt uppar-
betad immateriell anläggningstillgång, aktiveras och skrivs av 
under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under förutsätt-
ningarna att följande kriterier är uppfyllda:

-  det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa till-
gången,

-  avsikt och förutsättning finns att färdigställa, sälja eller 
använda tillgången,

-  det är troligt att tillgången kommer att generera intäkter 
eller leda till kostnadsbesparingar,

-  utgifterna kan beräknas på ett tillfredställande sätt.

Kassaflöde och investeringar
Likvida medel uppgick till 14 409 (419) KSEK per 31 mars 2017, 
vilket innebär en ökning med 11 085 KSEK jämfört med räken-
skapsårets början. Totala tillgångar uppgick den 31 mars 2017 
till 19 190 (2 131) KSEK.

Kassaflödesanalys i  
sammandrag (KSEK)

9 månader    
1 jul-31 mar 

2017

9 månader    
1 jul- 31 mar 

2016
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -5 106 -850
Kassaflöde från investerings-
verksamheten -1 557 -1 497
Kassaflöde från finansierings-
verksamheten 17 767 2 753
Förändring av likvida medel 11 105 407
Likvida medel vid periodens 
början 3 325 12
Kursdifferens i likvida medel -20 0
Likvida medel vid periodens slut 14 409 419

Transaktioner med närstående
Företaget är moderföretag men med hänvisning till undan-
tagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 2§ upprättas ingen 
egen koncernredovisning.

Inga väsentliga transaktioner med närstående parter har ägt 
rum under perioden januari-mars. 

Segmentinformation
Den finansiella information som rapporteras till den verkstäl-
lande högste beslutsfattaren, som underlag för fördelning av 
resurser och bedömning av Bolagets resultat, delas inte upp 
på olika rörelsesegment. Bolaget utgör därför ett enda rörelse-
segment.

Aktien
Antalet aktier vid periodens ingång var 1 462 500 och vid peri-
odens utgång 

450 000 A-aktier (rösträtt 3)
1 012 500 B-aktier (rösträtt 1)
Totalt 1 462 500 aktier

Personal
Personalkostnaderna för de första nio månaderna uppgår till 
1 212 (129) KSEK. Resterande del av övriga rörelsekostnader 
avser valutakursförluster.

Medelantalet anställda i Bolaget uppgick för perioden till 4 (0), 
av vilka 2 (0) är kvinnor.

Finansiell information
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Risker och osäkerhetsfaktorer
Skatt. ChemoTech förväntas i framtiden ha försäljning till flera 
marknader utanför Sverige. Skattelagstiftningen i varje enskilt 
land kan ändras över tiden. Om förändringar sker kan detta 
påverka ChemoTechs resultat och finansiella ställning.

Politiska risker. ChemoTech förväntas i framtiden ha försäljning 
mot flera marknader utanför Sverige. Förändringar av lagar 
och andra regleringar avseende exempelvis utländskt ägande, 
statligt deltagande, skatter, royalties, tullar eller växelkurser 
kan påverka

Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Vidare 
kan Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning 
påverkas av krigshandlingar, terrorism samt politiska och eko-
nomiska osäkerhetsfaktorer i övrigt.

Valutarisk. Genom försäljning mot marknader utanför Sverige 
kommer ChemoTech vara exponerat för fluktuationer i ett 
antal valutor. Det finns därför risk att valutakursförändringar 
negativt kan påverka Bolagets resultat och finansiella ställning. 
Poster i utländsk valuta i balansräkningen skall enligt dagskurs-
metoden omräknas till balansdagens valutakurs.

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Scandinavi-
an ChemoTech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepap-
persmarknaden. Informationen lämnades, genom VD:s för-
sorg, för offentliggörande den 15 maj 2017 kl. 8.30 CET.

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bola-
gets revisor.

Kommande finansiella rapporter
15 augusti 2017 Preliminärt årsbokslut
15 november 2017 Årsstämma och delårsrapport kvartal 1

En extra bolagsstämma kommer att äga rum onsdag 31 maj 
2017 med anledning av styrelsens förslag att justera räken-
skapsåret och därmed förlänga innevarande räkenskapsår till 
31 december 2017. Förutsatt att stämman röstar i enlighet 
med styrelsens förslag kommer ovanstående datum för finan-
siella rapporter att justeras.

Delårsrapporter samt årsredovisningen finns tillgänglig på 
www.chemotech.se.

Principer för delårsrapportens upprättande
ChemoTech upprättar sin redovisning i enlighet med årsredo-
visningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncern-
redovisning (K3). 

Företaget är moderföretag men med hänvisning till undan-
tagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 2§ upprättas ingen 
egen koncernredovisning.
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Styrelse och VD försäkrar att delårssrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt be-
skriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Bolaget står inför. Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Lund 15 maj 2017

Försäkran

Lars Peter Harbing Arne Bernroth Göran Hellers
Styrelseordförande Vice styrelseordförande Styrelseledamot

Anders Frick Martin Jerndal Mohan Frick
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot och VD 
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Resultaträkning
3 månader 9 månader 12 månader

1 jan-31 mar 1 jul-31 mar 1 apr-31 mar
SEK 2017 2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 2015-2016
Nettoomsättning 37 689 13 894 37 689 13 894 37 689 13 894
Förändring av lagervaror -färdiga varor -17 348 0 -71 529 0 -71 529 0
Aktiverat arbete för egen räkning 423 918 93 600 1 556 632 280 800 2 057 178 280 800
Övriga rörelseintäkter 2 207 0 2 479 0 2 480 0

446 466 107 494 1 525 271 294 694 2 025 818 294 694
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter 0 -1 544 -14 230 -7 881 -14 230 -7 881
Övriga externa kostnader -1 919 886 -335 377 -5 536 361 -864 830 -6 479 068 -884 707
Personalkostnader -760 146 -15 185 -1 212 095 -128 872 -1 212 095 -128 872
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar -192 219 0 -220 507 0 -220 507 -357
Övriga rörelsekostnader -5 027 0 -22 436 0 -22 436 0

-2 877 278 -352 106 -7 005 629 -1 001 583 -7 948 336 -1 021 817
Rörelseresultat -2 430 812 -244 612 -5 480 358 -706 889 -5 922 518 -727 123

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 20 42 200 77 224 77
Räntekostnader och liknande resultatposter -10 273 -11 433 -41 911 -20 894 -52 901 -20 894

-10 253 -11 391 -41 711 -20 817 -52 677 -20 817
Resultat efter finansiella poster -2 441 065 -256 003 -5 522 069 -727 706 -5 975 195 -747 940

Resultat före skatt -2 441 065 -256 003 -5 522 069 -727 706 -5 975 195 -1 042 634

Periodens resultat -2 441 065 -256 003 -5 522 069 -727 706 -5 975 195 -1 042 634

Resultat per aktie -1,67 -0,26 -3,78 -0,73

Några utspädningseffekter per aktie finns inte.
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Balansräkning
SEK 3/31/2017 3/31/2016

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 4 369 562 1 504 114

4 369 562 1 504 114

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 13 367 13 367

13 367 13 367
Summa anläggningstillgångar 4 382 929 1 517 481

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 10 500 0

10 500 0

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 0 13 894
Fordringar hos koncernföretag 37 688 1 945
Övriga fordringar 170 214 141 126
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 179 530 37 380

387 432 194 345

Kassa och bank 14 409 100 418 777
Summa omsättningstillgångar 14 807 032 613 122

SUMMA TILLGÅNGAR 19 189 961 2 130 603
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Balansräkning, forts

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 638 882 100 000
Fond för utvecklingsutgifter 1 364 413 0

2 003 295 100 000

Fritt eget kapital
Balanserad resultat 20 719 121 1 949 470
Periodens resultat -5 522 069 -727 706

15 197 052 1 221 764
Summa eget kapital 17 200 347 1 321 764

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 723 684 750 000
Summa långfristiga skulder 723 684 750 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 617 501 48 504
Aktuella skatteskulder 52 522 0
Övriga skulder 103 037 4 427
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 492 870 5 908
Summa kortfristiga skulder 1 265 930 58 839

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 19 189 961 2 130 603

SEK Not 3/31/2017 3/31/2016
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Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys i sammandrag, SEK
9 månader   1 jul-31 mar 

2017
9 månader   1 jul- 31 mar 

2016
Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 106 324 -850 084
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 556 632 -1 496 543
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 17 767 463 2 753 200
Förändring av likvida medel 11 104 507 406 573

Likvida medel vid periodens början 3 324 549 12 204
Kursdifferens i likvida medel -19 956 0
Likvida medel vid periodens slut 14 409 100 418 777


