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Bioservo Technologies AB 
Delårsrapport januari – september 2018 

Tredje kvartalet 2018 i korthet 

• Nettoomsättningen ökade till 1,0 (0,5) 

MSEK 

• Rörelseresultat före avskrivningar 

(EBITDA) uppgick till 

-5,8 (-3,9) MSEK 

• Rörelseresultatet (EBIT) var -6,7 (-4,5) 

MSEK 

 



 
 

 
 
 

Delårsrapport 1 januari till 30 september 2018 
 

Tredje kvartalet i siffror 

• Nettoomsättningen ökade till 1,0 (0,5) MSEK 

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5,8 (-3,9) MSEK 

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6,7 (-4,5) MSEK 

• Periodens resultat uppgick till -6,7 (-4,6) MSEK 

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,75 (-0,51) SEK 

• Likvida medel uppgick per den 30 september till 32,1 (55,0) MSEK 

  

Första nio månaderna i siffror 

• Nettoomsättningen ökade till 4,0 (2,1) MSEK 

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -14,9 (-11,2) MSEK 

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -17,2 (-12,6) MSEK 

• Periodens resultat uppgick till -17,2 (-13,5) MSEK 

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,93 (-1,75) SEK* 

• Likvida medel uppgick per den 30 september till 32,1 (55,0) MSEK 

* Justerat för aktiesplit 5:1 under mars 2017 

 
Viktiga händelser under perioden   

• Petter Bäckgren tillträdde som VD den 3 september.  

• Bioservo får en första order avseende Ironhand från befintlig internationell kund inom bilindustrin. 

Händelser efter perioden utgång 

• Det beslutades på en extra bolagsstämma emittera teckningsoptioner för inrättande av ett 
teckningsoptionsprogram för anställda. 



 
 

 
 
 

Finansiellt sammandrag 

  Jul-sep 2018 Jul-sep 2017 Jan-sep 2018 Jan-sep 2017 Helår 2017 

Nettoomsättning, TSEK 956 550 3 953 2 061 4 672 

Rörelseresultat före avskrivningar, 

(EBITDA), TSEK -5 837 -3 860 

 

-14 861 

 

-11 202 -16 272 

Rörelseresultat (EBIT), TSEK -6 703 -4 537 -17 226 -12 581 -18 379 

Periodens resultat, TSEK -6 703 -4 573 -17 231 -13 505 -19 307 

Resultat per aktie före utspädning, SEK * -0,75 -0,51 -1,93 -1,75 -2,41 

Resultat per aktie efter utspädning, SEK * -0,75 -0,51 -1,93 -1,75 -2,41 

Likvida medel, TSEK 32 074 55 003 32 074 55 003 46 865 

Periodens kassaflöde från den löpande 

verksamheten, TSEK -7 801 -3 786 

 

-10 913 

 

-10 519 -16 302 

Eget kapital, TSEK 50 384 73 565 50 384 73 565 67 763 

Balansomslutning, TSEK 60 372 77 269 60 372 77 269 72 308 

Soliditet, % 83,5 95,2 83,5 95,2 93,7 

Totalt antal aktier, st * 8 936 451 8 936 451 8 936 451 8 936 451 8 936 451 

Genomsnittligt antal aktier, st * 8 936 451 8 936 451 8 936 451 7 710 653 8 021 130 

Anställda i FoU 10 9 10 9 10 

Genomsnittligt antal anställda  28 20 27 20 22 

 *Justerat för under mars 2017 genomförd aktieuppdelning med förhållande 5:120 

 

Definitioner 

Nettoomsättning   
Intäkter avseende sålda varor i huvudverksamheten. 
 
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar. 
 
Rörelseresultat (EBIT)  
Resultat före finansiella poster och skatt.  
 
Likvida medel 
Kassa och banktillgodohavanden.  
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   
Kassaflöde före kassaflöde från investerings- och finansieringsverksamheten. 
 
Soliditet   
Eget kapital som andel av totala tillgångar. Ger en bild av hur mycket av företagets tillgångar som finansierats 
med eget kapital och visar företagets betalningsförmåga på lång sikt.  
 
Genomsnittligt antal anställda   
Beräknas som summan arbetad tid dividerat med normalarbetstid för perioden. 
 
Resultat per aktie före och efter utspädning 
Resultatet dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier under perioden före respektive efter utspädning. Om 
resultatet är negativt används antal aktier före utspädning även för beräkningen efter utspädning. 
 



 
 

 
 
 

Kort om Bioservo Technologies 
 

Bioservo Technologies (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med 

modern robotteknik. Bolaget har en globalt framskjuten position inom soft exoskeleton-teknik, bärbara 

kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och 

funktion, eller för personer med nedsatt muskelstyrka. 

Efter många år av forskning och utveckling fokuserar Bioservo Technologies på en kommersialisering av 
bolagets produkter och patenterade teknik. De framtagna handskarna lämpar sig väl för både rehabilitering 
inom hälso- och sjukvården och i preventivt syfte för professionella användare inom industrin. Bolaget har 
bland annat tecknat strategiska samarbetsavtal med ett flertal multinationella företag inom bland annat 
fordons- och flygindustrin, samt företag verksamma inom bygg/anläggning/infrastruktur. 
 

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan 
och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med 
huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.  

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se

 
 

  

http://www.bioservo.se/


 
 

 
 
 

VD Petter Bäckgren kommenterar tredje kvartalet 2018       

 

Det känns mycket inspirerande att nu vara på plats som VD för Bioservo och 
att tillsammans med alla medarbetare och intressenter ta nästa steg på vår 
resa. Den positiva bild jag tidigare hade av Bioservo och bolagets teknik har 
förstärkts. Jag ser en enorm potential för vår teknik när det gäller 
riskbedömning och hantering av ergonomiska problem och 

förslitningsskador inom industrin. Vi inledde under slutet av tredje kvartalet arbetet med att stärka 
vår interna styrning, optimera organisationen och initiera arbetet med att lägga ut produktion hos 
en extern part, i syfte att säkerställa rätt kapacitet för en tilltagande försäljning under 2019. 
 
Globalt intresse för vår teknologi 
Vi valde att i början av oktober finnas representerade som talare och med våra produkter på The 
Enterprise Wearable Technology Summit (EWTS). Detta anordnas av BrainXchange i Austin, Texas, 
vilken är världens mest omfattande evenemang när det gäller affärs- och industriapplikationer för 
wearables (bärbar teknik) som exempelvis exoskeleton. Det är väldigt roligt att se ett stort och 
ökande intresse för vår teknik inom vitt skilda branscher i industrin. Vi ser en fantastisk potential 
inom flertalet enskilda vertikaler, som exempelvis fordonsindustrin. 
Uppdaterad version av Ironhand 
Vi har under kvartalet fått våra första order på Ironhand. Vår teknik och våra produkter utvärderas 
kontinuerligt tillsammans med våra samarbetspartners och kunder, vilket säkerställer anpassning till 
de krav och önskemål som finns på marknaden. Vi har för avsikt att lansera nästa version av vår 
industrihandske, Ironhand 1.5, under andra kvartalet 2019. Den inkluderar genomgripande 
förbättringar avseende hållbarhet, komfort och användarvänlighet genom nya sensorer, ny bärsele 
och förbättrad kraftöverföring i handsken. 
Utvecklad affärsmodell 
Vår affärsmodell baseras på en trestegsmodell Assess, Implement, Measure (AIM), där vi 
inledningsvis utvärderar var och hur teknologin passar hos kunden, för att sedan implementera och 
därefter kontinuerligt mäta och analysera arbetsmoment och processer. Genom detta angreppssätt 
ser vi ytterligare potential och bredd i vår affärsmodell. Vi bedömer att det finns stora möjligheter för 
tillväxt genom att fokusera än mer på tjänstesidan och vår digitala affär. 
Assessment som tjänst 
Första steget, Assessment, ska inte enbart ses som införsäljning av vår handske, utan som en enskild 
tjänst i sig. Baserat på vedertagna KIM-riskmodeller (Key Indicator Method) kan vi hjälpa företag att 
minska ergonomiska problem och förslitningsskador genom avancerad riskbedömning. Intresset är 
stort och vi förväntar oss att Assessment kommer att stå för en betydande andel av omsättningen till 
Industri fram till lanseringen av Ironhand 1.5. Vi rekryterar nu ytterligare resurser inom detta 
område. 
Ökad försäljning 
Försäljningen de första nio månaderna ökade med 92 procent till 4,0 miljoner kronor (2,1) och är i 
huvudsak driven av en bättre försäljning av hälso- och sjukvårdshandsken Carbonhand. Det är 
framförallt marknaderna i Sverige och Norge samt Tyskland som utmärker sig. Vi har under kvartalet 
dessutom fått våra första order avseende Ironhand, vilka faktureras under fjärde kvartalet. 
Kostnadsbasen har ökat något under kvartalet, som en följd av flytt till nya lokaler och ökade 
marknadsaktiviteter. 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
Personliga reflektioner 
Det känns mycket spännande och inspirerande att vara på plats. Jag har tillsammans med mina 
medarbetare satt upp en tydlig målbild och vi har initierat projekt för att stärka vår interna styrning 
samt optimera organisationen för att säkerställa rätt kapacitet inom marknad och försäljning samt 
eftersupport. Vi lägger nu ut delar av produktionen hos en extern part, för att säkerställa 
leveranserna under 2019. Vi ser ett stort intresse för vår teknik, framförallt i USA, där vi över tid 
kommer att bygga upp egen struktur för att ta tillvara affärspotentialen. 
Vi ser lanseringen av Ironhand 1.5 som den huvudsakliga intäktsdrivaren under 2019, kompletterat 
med betydande intäkter från tjänster som Assessment. Jag är övertygad om att vi är på rätt väg och 
står väl rustade för framtiden, med stöd i ett fortsatt ökande globalt intresse för vår teknik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
Finansiell översikt 

Juli - september, 2018 

Nettoomsättning  
Nettoomsättningen ökade med 74 procent till 956 
(550) KSEK för tredje kvartalet. Tillväxten är 
fortsatt driven av försäljning av hälso- och 
sjukvårdshandsken. 

Rörelsekostnader 
Rörelsens kostnader uppgick till 9,7 (6,9) MSEK för 
det tredje kvartalet, motsvarande en ökning om 41 
procent. Kostnadsökningen är huvudsakligen 
relaterad till flytten till nya lokaler, nyanställningar 
av personal för att anpassa organisationen inför 
pågående expansion. Bolaget har även under 
perioden investerat i marknadsföring i form av 
mässdeltagande. 

Rörelseresultat  
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick 
till -5,8 (-3,9) MSEK, medan rörelse- 
resultatet (EBIT) uppgick till -6,7 (-4,5) MSEK.  
 
Periodens resultat 
Periodens resultat uppgick till -6,7 (-4,6) MSEK 
motsvarande ett resultat per aktie om -0,75 (-0,51) 
SEK. 

Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick under perioden till -7,8 (-3,8) MSEK.   

Finansiell ställning och investeringar                
Totala tillgångar uppgick per den 30 september 
2018 till 60,4 (77,3) MSEK.  

Likvida medel uppgick per den 30 september 2018 
till 32,1 (55,0) MSEK. Soliditeten uppgick till 83,5 
(95,2) procent vid periodens utgång. 

Jan - september, 2018 

Nettoomsättning  
Nettoomsättningen ökade med 92 procent till 4,0 
(2,1) MSEK för det första halvåret. Tillväxten är i sin 
helhet relaterad till försäljning av Carbonhand, där 
framförallt marknaderna Norge, Sverige och 
Tyskland utmärker sig positivt. 

 
 

Rörelsekostnader 
Rörelsens kostnader uppgick till 27,7 (20,3) MSEK 
för det andra kvartalet, motsvarande en ökning om 
36 procent. Kostnadsökningen är huvudsakligen 
relaterad till nyanställningar av personal för att 
anpassa organisationen inför pågående expansion. 
Övriga externa kostnader består i huvudsak av 
investeringar i marknadsföring och 
försäljningsrelaterade kostnader. 

Rörelseresultat  
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick 
till -14,9 (-11,2) MSEK, medan rörelse- 
resultatet (EBIT) uppgick till -17,2 (-12,6) MSEK.  
 
Periodens resultat 
Periodens resultat uppgick till -17,2 (-13,5) MSEK 
motsvarande ett resultat per aktie om -1,93 (-1,75) 
SEK*. 

*Justerat för aktiesplit med förhållande 5:1 i mars 2017 

Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick under perioden till -10,9 (-10,5) MSEK. . 

Periodens kassaflöde ökade till -14,9 (38,4) MSEK. 

Finansiell ställning och investeringar  
Totala tillgångar uppgick per den 30 september 
2018 till 60,4 (77,3) MSEK.  

Likvida medel uppgick per den 30 september 2018 
till 32,1 (55,0) MSEK. Soliditeten uppgick till 83,5 
(95,2) procent vid periodens utgång. 

Medarbetare 
Antal anställda uppgick per den 30 september 
2018 till 29 personer, jämfört med 22 personer vid 
utgången av motsvarande period föregående år.  

Principer för delårsrapportens upprättande 
Räkenskaperna i Bioservos delårsrapport har 
upprättats enligt samma principer som den senaste 
årsredovisningen, det vill säga i enlighet med 
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

 



 
 

 
 
 

Teckningsoptioner  

Per 2018-06-30 finns 88 710 utestående 
teckningsoptioner. Sammanlagt berättigar 
teckningsoptionerna till teckning av totalt 498 200 
aktier. Teckningsoptionerna är utgivna dels inom 
ramen för ett optionsprogram för nyckelpersoner 
och anställda i bolaget och dels i utbyte mot lån. 

Serie 2010-2014 
150 utställda optioner som ger rätt att teckna 
15 000 aktier. Teckningskursen är 100 SEK per aktie 
och teckningsoptionerna kan utnyttjas fram till och 
med 31 december 2018. 

 

Serie 2014-2018 

Denna serie av teckningsoptioner har makulerats 
under perioden. 

 

Serie 2015-2019 
3 000 utställda optioner som ger rätt att teckna 
15 000 aktier. Teckningskursen är 30 SEK per aktie 
och teckningsoptionerna kan utnyttjas 1 februari 
2019 till 1 mars 2019. 

 

Serie 2016-2023 
85 560 utställda optioner som ger rätt att teckna 
427 800 aktier. 

Teckningskursen är mellan 23,30 SEK och 43,20 SEK 
per aktie beroende på när under 
teckningsperioden teckningen sker. 
Teckningsoptionerna kan utnyttjas 25 januari 2017 
till 31 december 2023. 
 
Vid fullt utnyttjande av samtliga utställda 
teckningsoptioner ökar antalet aktier och röster i 
Bolaget med 457 800 aktier, envar med ett 
kvotvärde om 0,20 SEK. 
Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga 
omräkningsvillkor i samband med emissioner m.m 
 

Risker  
Bioservos riskfaktorer har inte förändrats sedan 
senaste årsredovisning,  
https://www.bioservo.com/assets/documents/AR-
Bio-2017_web.pdf 
 
Granskning av revisor 
Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets 
revisor. 
 
Certified Adviser  
FNCA Sweden AB är Bioservos Certified Adviser. 

Aktien 
Bioservo Technologies AB handlas sedan den 22 
maj 2017 på Nasdaq First North. 

 
 

Stockholm, den 6 november 2018 
 
 

Bioservo Technologies AB  
 
 
 

 Anders Lundmark 
Styrelseordförande 

 
 

 

Tomas Ward  
Styrelseledamot 

Hans Von Holst 
Styrelseledamot 

 
 
 

Karin Ruiz 
Styrelseledamot 

Runar Bjørklund 
Styrelseledamot 

Kunal Pandit 
Styrelseledamot 

Petter Bäckgren 
Verkställande Direktör 

  



 
 

 
 
 

RESULTATRÄKNING (TSEK) Jul-sept 2018 Juli-sept 2017  Jan-sept 2018 Jan-sept 2017  Helår 2017 

       

Nettoomsättning 956 550 3 953 2 061 4 672 

Aktiverat arbete för egen räkning 918 1 356 2 213 3 901 4 763 

Övriga rörelseintäkter  1 115 414 4 346 1 785 2 456 

  2 989 2 320 10 512 7 743 11 891 

      

Rörelsens kostnader       

Råvaror och förnödenheter  -1 091 -646 -2 764 -1 621 -2 746 

Övriga externa kostnader -2 856 -2 157 -8 336 -6 044 -9 244 

Personalkostnader -4 879 -3 377 -14 274 -11 284 -16 173 

Avskrivningar av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar -866 -677 -2 364 -1 379 

 

-2 107 

Summa rörelsens kostnader  -9 692 -6 857 -27 738 -20 328 -30 270 

      

Rörelseresultat (EBIT) -6 703 -4 537 -17 226 -12 581 -18 379 

      

Räntekostnader och liknande resultatposter  - -36 -5 -924 -928 

Summa finansiella poster  - -36 -5 -924 -928 

      

Resultat före skatt  -6 703 -4 573 -17 231 -13 505 -19 307 

Skatt - - - - - 

Periodens resultat -6 703 -4 573 -17 231 -13 505 -19 307 

 
  



 
 

 
 
 

BALANSRÄKNING (TSEK) 2018-09-30  2017-09-30   2017-12-31 

Tillgångar         

Anläggningstillgångar        

Immateriella anläggningstillgångar 15 388  13 846  14 453 

Materiella anläggningstillgångar 629  180  200 

Finansiella anläggningstillgångar 5 700  5 700  5 700 

Summa anläggningstillgångar 21 717  19 726  20 353 

Omsättningstillgångar      

Varulager 2 365  702  1 151 

Kundfordringar 1 409  391  2 062 

Kortfristiga fordringar 2 807  1 447  1 877 

Likvida medel 32 074  55 003  46 865 

Summa omsättningstillgångar 38 655  57 543  51 955 

Summa tillgångar 60 372  77 269  72 308 

      

Eget kapital och skulder      

Eget kapital 50 384  73 565  67 763 

Skulder      

Långfristiga skulder -  1 000  - 

Kortfristiga skulder 9 988  2 704  4 545 

Summa skulder 9 988  3 704  4 545 

Summa eget kapital och skulder 60 372  77 269  72 308 

       
      

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (TSEK) 2018-09-30  2017-09-30   2017-12-31 

Eget kapital vid periodens ingång 67 763  30 236  30 236 

Nyemission  -  64 251  64 251 

Emissionskostnader  -  -7 430  -7 430 

Återbetalda/be premier avseende Optionsprogram  -148  13  13 

Periodens resultat -17 231  -13 505  -19 307 

Eget kapital vid periodens utgång 50 384  73 565  67 763 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

KASSAFLÖDESANALYS (TSEK) Jul-sept 2018 Jul-sept 2017 Jan-sept 2018 Jan-sept 2017 Helår 2017 
 Helår 

2017 
Den löpande verksamheten      
Rörelseresultat -6 704 -4 536 -17 231 -12 582 -18 379 
Avskrivningar 866 677 2 365 1 379 2 107 
Erhållen ränta  - - - - - 
Erlagd ränta - - - -924 -927 
Betald skatt - - - - -33 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital  -5 838 -3 896 -13 866 -12 127 -17 232 
      
Förändringar i varulager  -324 262 -1 214 -62 -512 
Förändring i rörelsefordringar 816 922 -279 2 701 598 
Förändringar i rörelseskulder -2 455 -1 074 5 446 -1 031 844 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 801 -3 786 -10 913 -10 519 -16 302 
      
Investeringsverksamheten      
Investering i materiella anläggningstillgångar -476 -187 -476 -187 -217 
Investering i immateriella 
anläggningstillgångar -1 081 -1 356 -3 409 -4 582 -5 907 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -1 557 -1 543 -3885 -4 769 -6 124 
       
Finansieringsverksamheten       
Amortering av lån - -3 000 - -3 100 -4 100 
Upptagna lån - - -  - 
Nyemission - - - 64 251 64 251 
Emissionskostnader - - - -7 429 -7 430 
Återbetalda optionspremier -149 - -149 14 13 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -149 -3 000 -149 53 736 52 736 
       
Periodens kassaflöde -9 507 -8 329 -14 947 38 448 30 310 
Likvida medel vid periodens början 41 581 63 332 46 865 16 555 16 555 

Likvida medel vid periodens slut 32 074 55 003 32 074 55 003 46 865 
 
  



 
 

 
 
 

Finansiell kalender 
 
Bokslutskommuniké  19 februari 2019 
Kvartal 1, 2019  6 maj 2019 
 

Kontaktuppgifter 
 

Frågor kring rapporten: 
Petter Bäckgren, CEO  
Tel: +46 (0) 8 21 17 10   
E-post: petter.backgren@bioservo.com  
 
Maria Myräng, CFO  
Tel: +46 (0) 8 21 17 10   
E-post: maria.myrang@bioservo.com 
 
Bioservo Technologies AB (publ) 
Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista 
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