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SAMMANFATTNING

VERKSAMHETEN
Koncernen består av moderbolaget Isofol Medical AB (publ) och 
dotterbolaget Isofol Medical Incentive AB. Verksamheten bedrivs i 
moderbolaget medan dotterbolaget endast administrerar koncernens 
incitamentsprogram. Beskrivningarna av verksamhet, resultat och 
ställning i denna bokslutskommuniké avser därför såväl koncern som 
moderbolag såvida inte annat anges särskilt.

Väsentliga händelser oktober - december 2016
 n Under perioden genomfördes en nyemission om cirka 21 MSEK. 

Vidare ingick Isofol ett tilläggsavtal till det exitavtal som ingicks 
under 2014. Ingåendet av detta avtal medförde en skuld till Isofol 
om cirka 19 MSEK varav cirka 10 MSEK kvittades mot nyemitterade 
aktier i moderbolaget. Cirka 9 MSEK fanns kvar i balansräkningen 
vid periodens slut. Skulden kommer att kvittas mot nyemitterade 
aktier under första kvartalet.

Väsentliga händelser januari - december 2016
 n Under räkenskapsåret 2016 tillfördes Isofol cirka 61 MSEK som följd 

av tre nyemissioner; emissionerna, genomfördes i februari, mars 
och november.

 n Under april 2016 genomförde Isofol möten med både FDA och EMA 
(den amerikanska respektive europeiska läkemedelsmyndigheten).
Myndigheterna var positiva till upplägget av Isofols planerade 
studie för att visa Modufolins® effekt vid kolorektalcancer och kom 
fram till att, under förutsättning av positivt resultat, att effektstudien 
kunde bli registreringsgrundande. Detta uttalande innebär en 
flerårig tidsvinst, och en stor kostnadsbesparing samt en möjlighet 
för Isofol att ta Modufolin® hela vägen till marknaden.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut
 n I januari 2017 meddelade den amerikanska läkemedelsmyndighe-

ten (FDA) att de har slutfört sin granskning av bolagets ansökan 
om inledande av kliniska studier i USA (Investigational New Drug, 
IND) och meddelat att den första föreslagna kliniska studien med 

Modufolin® under IND kan påbörjas.
 n I januari 2017 accepterade prof. Heinz-Joseph Lenz och prof. Josep 

Tabernero att vara huvudprövare (eng. principal investigators) för 
den planerade registreringsstudien ISO-CC-007.

 n Under februari lämnade Isofol in en patentansökan baserad på 
resultaten från delanalys av patientdata en pågående klinisk 
studie (ISO-CC-005). Resultaten visade på ökade värden av 
plasma 2’-deoxyuridin (dUrd), vilket är en biomarkör för inhibering 
av enzymet tymidylatsyntas (TS). Resultaten visade dels att 
jämförbara mängder, samma molekylantal, av Modufolin® jämfört 
med leukovorin ledde till 50 procent högre hämning av TS, dels att 
hämningen ökade ytterligare när dosen av Modufolin® ökades. Det 
är nu visat för första gången att Modufolin inte bara når den kritiska 
punkten, TS-enzymet, utan även att effekten är överlägsen dagens 
standardbehandling, leukovorin (LV). Isofol anser att fynden talar 
för att utfallet av vår planerade  Registreringsstudie, ISO-CC-007 har 
fått ökad sannolikhet att bli positivt.

 n I januari 2017 genomfördes en aktiesplit av moderbolagets aktier 
med villkoren 500:1.

FINANSIELL INFORMATION
Fjärde kvartalet (oktober - december) 2016

 n Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (0) och övriga rörelseintäk-
ter till 81 TSEK (74).

 n Resultat före skatt uppgick till -30 544 TSEK (-10 501).
 n Resultat per aktie uppgick till -972 SEK (- 384).

Hela året (januari - december) 2016
 n Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (0) och övriga rörelseintäk-

ter till 508 TSEK (187).
 n Resultat före skatt uppgick till -64 019 TSEK (-40 688).
 n Resultat per aktie uppgick till -2 013 SEK (-1 542).

av bokslutskommuniké januari-december 2016
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VD HAR ORDET
Ett händelserikt och spännande år
Jag har under året haft förmånen att leda ett fantastiskt team runt Isofol 
Medical och vår utveckling av cancerläkemedlet Modufolin®, som nu går 
in i sen klinisk fas. Läkemedlet Modufolin® innehåller ett reducerat folat 
(MTHF) som också är den aktiva slutprodukten för ett av världens mest 
sålda cancerläkemedel, leukovorin eller levoleukovorin (gemensamt 
benämnt leukovorin) vilka ges till patienter för att öka effekten av 
cellgiftet 5-fluorouracil (5-FU).

Viktiga steg i utvecklingen av nya behandlingsal-
ternativ för patienter med kolorektalcancer
Isofols läkemedelskandidat Modufolin® har potentialen att väsentligt 
förbättra standardbehandlingen av kolorektalcancer. Vårt primära mål är 
att genomföra en registreringsstudie med syftet att nå marknadsregist-
rering med Modufolin® vid behandling av spridd kolorektalcancer och på 
sikt ersätta leukovorin.

Regulatoriska framsteg banar vägen för genom-
förande av Isofols kliniska utvecklingsstrategi
Regulatoriska myndigheter i Europa och USA har uttryckt sitt stöd för 
vår plan på en klinisk studie med syfte att nå en marknadsregistrering 
av Modufolin® för behandling av patienter med spridd kolorektalcancer. 
Isofol har dessutom nyligen erhållit ett så kallat IND-godkännande 
(eng. Investigational New Drug) godkännande från Food & Drug 
Administration (FDA) i USA för att inleda kliniska studier med Modufolin® 
i kolorektalcancer även i USA. Detta godkännande var en viktig milstolpe 
för Isofol, eftersom USA är en strategisk målmarknad. I kombination med 
det starka stöd Isofol byggt upp hos ledande opinionsbildare för fortsatt
klinisk utveckling av Modufolin® indikerar detta ett stort intresse kring de 
potentiella behandlingsfördelarna med Modufolin®.

Förberedelser pågår för en registreringsgrun-
dande pivotalstudie inom metastaserad cancer
Vi lägger nu de sista pusselbitarna för registreringsstudien med 
Modufolin®, ISO-CC-007- studien kommer inkludera cirka 450 patienter, 
som genomgår första linjens behandling för spridd kolorektalcancer och 
planeras att starta under 2017. Patientrekrytering kommer genomföras 
vid ett 60-tal kliniker runtom i Europa och USA, och huvudresultaten 
från studien bedöms vara tillgängliga under 2020. Vårt mål med studien 
är att visa att Modufolin®, jämfört med leukovorin, väsentligt ökar den 
kliniska nyttan för patienter med spridd kolorektalcancer och detta med 
bibehållen säkerhetsprofil.

Nytt spännande år som börsnoterat bolag
Min ambition är nu att göra Modufolin® tillgängligt för patienter. Runt mig 
finns ett erfaret team av drivna medarbetare, en stark styrelse, många 
kunniga rådgivare och konsulter, och Isofol stöds av en grupp ledande 
kliniska specialister som också är erkända opinionsbildare. Med stödet 
från våra befintliga aktieägare och de nya som tillkommer vid börs-
introduktionen, kommer vi att fortsätta driva Isofol i en inspirerad och 
professionell anda. Min förhoppning om att lyckas med detta har stärkts 
genom det förtroende vi nu erhållit från svenska och internationella 
välrenommerade investerare.

Anders Rabbe
Verkställande Direktör, Isofol Medical AB
Mars, 2017

Bokslutskommuniké 2016

Anders Rabbe    Verkställande Direktör



4
V e r K S A M h e T    I    I S O F O L  M E D I C A L  A B  ( P U B L )    I    5 5 67 5 9 - 8 0 6 4    I    B O K S LU T S K O M M U N I K É  2 0 1 6

VERKSAMHET
Isofol är ett läkemedelsbolag med läkemedelskandidaten Modufolin® i klinisk fas. Isofol avser nå ett 
marknadsgodkännande baserat på dokumenterade fördelar jämfört med dagens standardbehandling 
av i första hand spridd kolorektal cancer (mCRC).  Isofol vill därefter sälja eller utlicensiera produkten 
till ett större företag för att få ut den på marknaden. 
Modufolin® är ett nytt folatbaserat läkemedel framtaget för att öka effekten och minska biverkningarna 
vid cytostatika behandling. Modufolin® innehåller den aktiva substansen MTHF ([6R]-5,10-
metylentetrahydrofolat) som är den aktiva metaboliten för alla folater, inklusive leukovorin, och kräver 
därför inte aktivering för att utöva sin effekt. 
Isofol har planerat att genomföra ett antal kliniska studier under perioden 2017 till 2021, varav de 
viktigast presenteras nedan. De kommer i huvudsak  att genomföras i USA och Europa.

Bokslutskommuniké 2016

Kolorektalcancer
Kolorektalcancer (CRC, eng. colorectal cancer) är en form av cancer 
som härrör från okontrollerad celltillväxt i tjocktarmen, ändtarmen eller 
blindtarmen. Sjukdomsförloppet är oftast långsamt flerårigt och börjar 
som en uppskjutande vävnadstillväxt, en så kallad polyp, som utgår 
från slemhinnan och sedan växer in i tarmens hålrum. Polyper kan vara 
cancerogena, det vill säga kunna utvecklas till en cancer om de inte 
avlägsnas. Så småningom kan cancern bryta sig igenom tarmväggen 
men också spridas till andra organ, metastaserad kolorektalcancer 
(mCRC). Kolorektalcancer är den tredje vanligaste cancerformen, den 
drabbar både män och kvinnor, och är den fjärde vanligaste orsaken till 
cancerrelaterade dödsfall. Den globala incidensen (antalet nya patienter 

som årligen diagnostiseras) för cancerformen är omkring 1,35 miljoner 
patienter per år.

Kliniskt utvecklingsprogram inom mCRC
Under den senare delen av 2017 planerar Isofol att påbörja en registre-
ringsstudie (pivotal studie) med Modufolin® jämfört med leukovorin hos 
patienter med mCRC. Målsättningen är att resultaten skall ligga till grund 
för marknadsregistrering av Modufolin®. Under genomförandet kommer 
studien att övervakas av ett oberoende organ, en Data Safety Monitoring 
Board (DSMB), vilket kommer att under 2019 meddela huruvida studien 
ska fortsätta eller avbrytas. Hela studien beräknas vara klar under 
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2020. Ett positivt resultat kommer att öppna betydande kommersiella 
möjligheter för Modufolin®.

Osteosarkom
Osteosarkom är en sällsynt sjukdom men samtidigt den vanligaste 
formen av primär skelettcancer. Den förekommer oftast hos barn 
och unga vuxna.  Bentumörer utgör tre till fem procent av alla fall av 
barncancer och mindre än en procent av alla fall av cancer hos vuxna. 
Hos barn och unga förekommer osteosarkom vanligtvis i områden där 
benet växer snabbt, som till exempel nära ändarna av rörbenen runt 
knäet och i överarmen nära axeln men kan uppträda annorstädes. Den 
årliga incidensen för osteosarkom i USA för patienter under 20 år är 
fem per en miljon invånare, med liten variation mellan etniska grupper. 
Osteosarkom är något vanligare hos män (5,4 per miljon) än hos 
kvinnor (fyra per miljon). Den globala årliga incidensen är tre per miljon. 
Femårsöverlevnaden är 68 procent, åldersberoende och lägre hos äldre.

Kliniskt utvecklingsprogram inom osteosarkom
Enligt en observationsstudie på 116 patienter som behandlats för 
osteosarkom, genomförd av Isofol, var cirka 50 procent av alla 
administreringscyklerna för högdosbehandling med metotrexat (HDMTX)
försenade. En viktig orsak till detta är att rescue therapy, den cellräddan-
de terapin med leukovorin, som ges 24 till 36 timmar efter högdosme-
totrexatbehandlingen, standardbehandlingen inte är tillräckligt effektiv. 
Isofol anser att det finns ett stort medicinskt behov av att förbättra 
denna och att Modufolin®, som är den aktiva metaboliten i leukovorin, 
kan erbjuda en bättre och mer tillförlitlig rescue therapy. I den planerade 
ISO-MTX-004-studien kommer Isofol undersöka effekten av Modufolin® 
i osteosarkompatienter som tidigare har uppvisat otillräcklig effekt vid 
standardmässig rescue therapy med leukovorin efter att ha behandlats 
vid HDMTX. Studien kommer att vara en internationell multicenterstudie 
omfattande 15–20 barn och ungdomar med osteosarkom. Förberedelser 
inför start av 004-studien har inletts under Q1 2017; slutgiltig utformning 
av studien, kontakter med regulatoriska myndigheter, rekrytering av 
huvudprövare, kontraktering av CROs och så vidare skall slutföras 
innan studiestart i slutet av året. Slutresultat från studien förväntas vara 
tillgängliga under 2019.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Isofols verksamhet är förenad med risker som kan ha väsentligt negativ 
inverkan på Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat, 
vilket kan medföra att värdet på moderbolagets aktier minskar och att 
en aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. 
Isofols huvudsakliga risker är:

 n Isofol har ännu inte lanserat någon läkemedelsprodukt på 
marknaden. Någon försäljning av läkemedel har därför inte 
påbörjats varför Isofols verksamhet hittills inte har genererat några 
försäljningsintäkter. Modufolin® är för närvarande Isofols enda 
läkemedelskandidat.

 n Det finns en risk att de planerade studierna inte kommer att 
indikera tillräcklig säkerhet och effektivitet för att erforderliga 
myndighetstillstånd ska kunna erhållas eller för att Isofol ska kunna 
utlicensiera, etablera partnerskap eller sälja sin eventuella produkt. 

 n För det fall Isofol inte erhåller erforderliga produktgodkännanden 
eller för det fall framtida eventuella godkännanden återkallas eller 
begränsas skulle det kunna medföra väsentliga negativa effekter 
på Isofols verksamhet, finansiella ställning och resultat.

 n Merck äger väsentliga rättigheter och patent till Modufolin®. Isofol 
har tillerkänts en exklusiv världsomfattande licens att nyttja, 
utveckla och kommersialisera Modufolin® för behandling av cancer. 
För det fall Isofol inte uppfyller sina åtaganden i avtalet med Merck 
finns det en risk att Merck säger upp avtalet och licensen, vilket 
skulle få en väsentlig negativ inverkan på Isofols verksamhet och 
dess förmåga att utveckla och kommersialisera sitt läkemedel.

 n Isofol är beroende av ett antal nyckelpersoner för den fortsatta 
utvecklingen av Isofols verksamhet och prekliniska och kliniska 
projekt. Det finns emellertid en risk att någon eller några av Isofols 
anställda avslutar sin anställning i Isofol eller att rekrytering av 
nya individer och konsulter med relevant kunskap och expertis 
misslyckas, vilket skulle kunna försena Isofols utveckling och 
kommersialisering av sin läkemedelskandidat, vilket skulle kunna 
inverka negativt på Isofols verksamhet, finansiella ställning och 
resultat.
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FINANSIELL INFORMATION, Q4
JÄMFÖRELSE MELLAN FJÄRDE KVARTALET 2016 OCH 2015
Belopp angivna utan parenteser avser fjärde kvartalet 2016 och belopp 
angivna inom parenteser avser fjärde kvartalet 2015.

Intäkter
RÖRELSENS INTÄKTER
Isofol är ett utvecklingsbolag vars läkemedel fortfarande befinner sig 
i utvecklingsstadiet. Därför har Koncernen inga försäljningsintäkter 
att redovisa för fjärde kvartalet under räkenskapsår 2016, vilket är 
i likhet med motsvarande period föregående räkenskapsår. Övriga 
rörelseintäkter uppgick till 81 TSEK (74), vilket motsvarar en ökning om 7 
TSEK eller 9,5 procent. Ökningen är hänförlig till att Koncernen under det 
fjärde kvartalet 2016 vidareuthyr delar av sina lokaler.

Kostnader
ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER
Övriga externa kostnader uppgick till –28 589 TSEK (–8 616), vilket 
motsvarar en ökning om 19 973 TSEK. Ökningen är huvudsakligen 
hänförlig till tillverkningen av Modufolin® samt högre konsultarvoden 
under kvartalet, där exitkommissionen om totalt 19 124 TSEK ingår. 
För mer information om exitkommissionen se avsnitt ”Information om 
transaktioner med närstående på sidan 11”.

PERSONALKOSTNADER
Personalkostnaderna i Koncernen uppgick till –1 855 TSEK  
(–1 872). 
Antalet anställda uppgick till 6 personer (6) vid utgången av fjärde 
kvartalet 2016. 

AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar uppgick under perioden till –37 TSEK  
(–100), vilket motsvarar en minskning om 63 TSEK. Under 2015 skedde 
alla avskrivningar under Q4. 

Resultat
RÖRELSERESULTAT (EBIT)
Rörelseresultat och resultat före skatt uppgick till –30 544 TSEK  
(–10 501), vilket motsvarar en ökning om 20 041 TSEK. Koncernen har 
ingen skattekostnad då någon vinst ej uppvisats under de jämförda 
kvartalen.
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Kassaflöde
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under fjärde 
kvartalet 2016 till –30 689 TSEK (–9 160), vilket motsvarar en förändring 
om –21 529 TSEK. Förändringen är huvudsakligen driven av kostnadsut-
vecklingen i Koncernen. 

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under fjärde 
kvartalet 2016 till –51 TSEK (–27), vilket motsvarar en förändring om 
24 TSEK. Förändringen är hänförlig till ökade investeringar i materiella 
anläggningstillgångar.

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under fjärde 
kvartalet 2016 till 21 448 TSEK (0), vilket motsvarar en ökning om 21 448 
TSEK. Koncernen genomförde under sista kvartalet 2016 nyemissioner 
om totalt 21 448 TSEK (0) och har en pågående nyemission om 10 136 
TSEK.  

Investeringar
INVESTERINGAR GJORDA UNDER FJÄRDE KVARTALET 2016
Koncernens investeringar uppgick under fjärde kvartalet 2016 till  
51 TSEK (27), vilket är hänförligt till investeringar i materiella anlägg-
ningstillgångar. Samtliga investeringar har genomförts i Sverige och 
har finansierats med eget kapital. Merparten av Koncernens utgifter 
är relaterade till forskning och utveckling. Dessa utgifter kostnadsförs 
löpande och klassificeras således ej som investeringar.

PÅGÅENDE OCH BESLUTADE INVESTERINGAR
Förutom de planerade studierna har Koncernen inga pågående eller 
planerade materiella investeringar. 
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JÄMFÖRELSE MELLAN RÄKENSKAPSÅREN 2016 OCH 2015
Belopp angivna utan parenteser avser räkenskapsåret 2016 och belopp 
angivna inom parenteser avser räkenskapsåret 2015.

Intäkter
RÖRELSENS INTÄKTER
Isofol är ett utvecklingsbolag vars läkemedel fortfarande befinner sig 
i utvecklingsstadiet. Därför har Koncernen inga försäljningsintäkter 
att redovisa för räkenskapsåret 2016, vilket är i likhet med föregående 
räkenskapsår. Övriga rörelseintäkter uppgick till 508 TSEK (187), 
vilket motsvarar en ökning om 321 TSEK. Ökningen är hänförlig till att 
Koncernen under 2016 vidareuthyr delar av sina lokaler.

Kostnader
ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER
Övriga externa kostnader uppgick till –57 084 TSEK (–34 898), vilket 
motsvarar en ökning om 22 186 TSEK. Ökningen är huvudsakligen 
hänförlig till tillverkningen av Modufolin® samt högre konsultarvoden 
under året, där exitkommissionen om totalt 19 124 TSEK ingår. För mer 
information om exitkommissionen se avsnitt ”Information om transaktio-
ner med närstående på sidan 11”.

PERSONALKOSTNADER
Personalkostnaderna i Koncernen uppgick till –7 113 TSEK (–5 855), vilket 
motsvarar en ökning om 1 258 TSEK. Under räkenskapsåret 2015 ökade 
personalstyrkan från tre till sex anställda, en ökning som huvudsakligen 
skedde i maj. Under räkenskapsåret 2016 har antal anställda varit 
oförändrat (sex anställda).

AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 
uppgick under perioden till –132 TSEK (–110), vilket motsvarar en 
ökning om 22 TSEK. Ökningen är huvudsakligen hänförlig till inköp 
av kontorsinredning. Av de total avskrivningarna utgörs samtliga av 
materiella anläggningstillgångar. 

FINANSIELLA POSTER
Finansnettot uppgick till –1 TSEK (–1).

Resultat
RÖRELSERESULTAT (EBIT)
Rörelseresultatet uppgick till –64 017 TSEK (–40 687), vilket motsvarar en 
förändring om 23 329 TSEK. Koncernen har ingen skattekostnad då det 

FINANSIELL INFORMATION, HELÅR
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ej uppvisat någon vinst under de jämförda räkenskapsåren.

RESULTAT FÖRE SKATT
Resultat före skatt uppgick till –64 019 TSEK (–40 688), vilket motsvarar 
en förändring om 23 329 TSEK. Koncernen har ingen skattekostnad då 
det ej uppvisat någon vinst under de jämförda räkenskapsåren.

Finansiell ställning
TOTALA TILLGÅNGAR
Koncernens totala tillgångar uppgick per 2016-12-31 till 22 890 TSEK  
(9 777), vilket motsvarar en ökning om 13 113 TSEK. Av de totala 
tillgångarna utgjordes 563 TSEK (621) av anläggningstillgångar och  
22 327 TSEK (9 156) av omsättningstillgångar.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Per 2016-12-31 utgjordes Koncernens anläggningstillgångar av  
392 TSEK (491) immateriella anläggningstillgångar och 171 TSEK (130) 
materiella anläggningstillgångar.

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Koncernens omsättningstillgångar bestod per 2016-12-31 av 19 114 TSEK 
(7 294) likvida medel, 2 088 TSEK (1 218) övriga fordringar, 1 108 TSEK 
(617) förutbetalda kostnader och upplupna intäkter samt 17 TSEK (27) 
kundfordringar.

Kassaflöde
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under räkenskaps-
året 2016 till –56 902 TSEK (–36 767), vilket motsvarar en förändring om 
–20 135 TSEK. Förändringen är huvudsakligen driven av ökade kostnader 
i Koncernen.

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under 2016 till  
–73 TSEK (–137), vilket motsvarar en förändring om 64 TSEK. 
Förändringen är hänförlig till lägre investeringar i materiella 
anläggningstillgångar.

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under 2016 till 
68 795 TSEK (37 876), vilket motsvarar en ökning om 30 919 TSEK. 
Koncernen genomförde under 2016 tre nyemissioner om totalt 61 324 
TSEK och har en pågående nyemission om 10 136 TSEK. Under 2015 
genomförde Koncernen två nyemissioner om totalt 37 876 TSEK. Dessa 
nyemissioner förklarar skillnaden i kassaflöde från finansieringsverk-
samheten mellan de jämförda åren.

Investeringar
INVESTERINGAR GJORDA UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2016
Koncernens investeringar uppgick under räkenskapsåret 2016 till  
73 TSEK (137), vilket är hänförligt till investeringar i materiella 
anläggningstillgångar. Samtliga investeringar har genomförts i Sverige 
och har finansierats med eget kapital. Merparten av Koncernens utgifter 
är relaterade till forskning och utveckling. Dessa utgifter kostnadsförs 
löpande och klassificeras således ej som investeringar.

PÅGÅENDE OCH BESLUTADE INVESTERINGAR
Förutom de planerade studierna har Koncernen inga pågående eller 
planerade materiella investeringar. 

Eget kapital och skulder
EGET KAPITAL
Eget kapital uppgick per 2016-12-31 till 6 099 TSEK (1 322), motsva-
rade en ökning om 4 777 TSEK vilken huvudsakligen är hänförlig till 
nyemissioner.

TOTALA SKULDER
Koncernens totala skulder uppgick per 2016-12-31 till 16 791 TSEK  
(8 455), motsvarande en ökning om 8 336 TSEK. Samtliga skulder 
utgjordes av kortfristiga skulder.

KORTFRISTIGA SKULDER
De kortfristiga skulderna bestod per 2016-12-31 av 12 406 TSEK  
(5 408) leverantörsskulder, 3 774 TSEK (1 869) upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter samt 611 TSEK (1 178) övriga skulder.
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ÖVRIG INFORMATION
Utdelning
Isofol är ett tillväxtbolag och någon aktieutdelning är inte planerad för 
de kommande åren. I framtiden när Koncernens resultat och finansiella 
ställning så medger, kan aktieutdelning bli aktuell.

Antal aktier
Antalet aktier är 32 187 (16 093 500 efter split 500:1 som beslutades om 
på extra bolagsstämma den 22 december 2016)

Incitamentsprogram
Bolaget beslutade vid extra bolagsstämma den 18 december 2012 att 
inrätta ett incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner respektive 
personaloptioner, riktat till styrelsen och anställda. Totalt emitterades 
940 000 teckningsoptioner (efter genomförd split) vilka berättigar till 
teckning av högst 940 000 aktier. Per dagen för denna bokslutskom-
muniké har det tecknats 625 000 teckningsoptioner och  
130 000 personaloptioner. Några ytterligare teckningsoptioner kommer 
inte att tecknas under programmet. Fullt utnyttjande av optionerna kom-
mer att leda till en total utspädningseffekt om maximalt cirka 4,3 procent 
av aktiekapitalet och antal röster, baserat på antalet aktier per dagen för 
denna bokslutskommuniké. Enligt villkoren för incitamentsprogrammet 
ska förändring av antal aktier i anledning av fondemission, företrädese-
mission av aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev samt 
minskning av aktiekapital med återbetalning till aktieägarna föranleda 
omräkning av antal teckningsoptioner och lösenpris. Teckningskursen 
för aktier som tecknas med stöd av optionerna ska vara 17 SEK per 
aktie (efter split). Premien för en teckningsoption uppgick till 2,84 SEK 
och premien för en personaloption var vederlagsfri. Teckning av aktier 
kan ske från och med den 24 januari 2013 till och med den 24 januari 
2018. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets 

aktiekapital att öka med 22 650 SEK.

Ersättning till ledande befattningshavare
Ledande befattningshavare avser VD och Chief Medical Officer.
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Till verkställande direktören Anders Rabbe har under verksamhetsåret 
2016 utgått lön om sammanlagt 1 283 TSEK (1 250) inklusive semestertil-
lägg. Bilförmån har utgått om 143 TSEK (60). Pensionspremien erläggs 
med 25 procent av lönen. Bolaget har gentemot VD en uppsägningstid 
om 6 månader, VD har  tillika en uppsägningstid om 6 månader. 
Vid uppsägning från bolagets sida (undantaget grovt avtalsbrott) 
utgår avgångsvederlag om 12 månadslöner. Pensionsåldern är 65 år. 
Anställningen regleras i ett VD-avtal.

ÖVRIGA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Under verksamhetsåret 2016 har till ledande befattningshavare, bolagets 
Chief Medical Officer,  Karin Ganlöv, utgått lön om 1 060 TSEK (755) 
inklusive semestertillägg. Premier för sedvanlig tjänstepension har 
erlagts. Pensionsålder är 65 år. Vid uppsägning från bolagets sida har 
övriga  ledande befattningshavare en uppsägningstid om 3 månader 
och vid uppsägning från egen sida 3 månader. Ingen rätt till  
avgångsvederlag. Inga lån till ledande befattningshavare finns.

Personal
Vid slutet av december 2016 hade Isofol sex heltidsanställda, vilka 
samtliga är anställda på bolagets huvudkontor i Göteborg, Sverige. 
Därutöver har bolaget ett tiotal konsulter varav majoriteten anses jobba 
heltid eller nästintill heltid med Isofol.
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Information om transaktioner med närstående
Isofol har ingått konsultavtal med bolag ägda av var och en av 
styrelseledamöterna Bengt Gustavsson, Lars Lind och Jarl Ulf Jungnelius 
avseende uppdrag utöver det sedvanliga styrelsearbetet. Konsultavtalen 
föreskriver att uppdrag ska bemannas med Bengt Gustavsson, Lars 
Lind respektive Jarl Ulf Jungnelius. Konsultavtalet med Lars Lind 
gällde för år 2016. Lars Lind erhöll för uppdraget en ersättning om 
totalt 300 TSEK. Konsultavtalet med Bengt Gustavsson löper tillsvidare 
och berättigar Bengt Gustavsson till en ersättning om 40 TSEK per 
månad. Konsultavtalet med Jarl Ulf Jungnelius löper tillsvidare med en 
uppsägningstid om en månad och Jarl Ulf Jungnelius är berättigad till 
en ersättning om 2 500 EUR per arbetad dag. Vidare har Isofol under år 
2014 ingått strategiskt konsult- och exitavtal, jämte tilläggsavtal till detta 
under år 2016, med bolag ägda av var och en av styrelseledamöterna 
Jan-Eric Österlund, Anders Vedin och Lars Lind. Avtalen ersätter ett 
tidigare avtal av likartad karaktär ingått 2012 mellan Isofol och bolag ägt 
av styrelseordförande Jan-Eric Österlund. Enligt exitavtalet ska Jan-Eric 
Österlund, Anders Vedin och Lars Lind bland annat aktivt arbeta med 
att utveckla och verkställa Koncernens strategier samt vidta erforderliga 
åtgärder med syfte att förbereda Koncernen inför en notering av dess 
aktier på Nasdaq First North Premier. Jan-Eric Österlund och Anders 
Vedin har uppburit en fast ersättning om en miljon SEK per år för sitt 
arbete. Utöver detta har Anders Vedin erhållit en ersättning om  
500 000 SEK under år 2016 för utökade konsulttjänster. Därutöver utgår 
en engångsersättning till Jan-Eric Österlund, Anders Vedin och Lars Lind, 
under förutsättning att Isofols aktier tas upp till handel på Nasdaq First 
North Premier. Jan-Eric Österlunds ersättning uppgår till  
10 136 TSEK, Anders Vedins ersättning uppgår till 8 036 TSEK och Lars 
Linds ersättning uppgår till 952 TSEK. Av konsultavtalet framgår att 
parterna är överens om att arvodet i samband med en exit ska utbetalas 
i aktier genom en riktad emission. Vid extra bolagsstämma den  
21 december 2016 beslutade stämman om en riktad emission av  
724 aktier, motsvarande 362 000 aktier efter genomförd split, till Jan-Eric 
Österlund.

Valberedning 2017
Inför 2017 års årsstämma består valberedningen av Lennart Jeansson 

(ordförande), Matsola Palm, Carl-Johan Spak och Jan-Eric Österlund 
(Styrelsens ordförande). Bolagsstämman har fastställt instruktioner för 
valberedningens arbete. Valberedningen ska utarbeta följande förslag till 
årsstämman:

 n Val av styrelseledamöter
 n Val av revisor
 n Arvode åt Styrelsens ledamöter och ordförande
 n Arvode åt revisor
 n Ledamöter till valberedningen samt förslag till instruktion för 

valberedningens arbete
Valberedningens förslag enligt ovan jämte motiverade yttrande ska 
tillställas Isofol senast en vecka innan kallelse till årsstämma ska 
kungöras.

Årsstämma och årsredovisning
Årsstämma i Isofol kommer att hållas den 16 maj 2017 i Göteborg. 
Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman kan skriftligen 
begära detta hos styrelsen. Sådan begäran om behandling av ärende 
skickas till Isofol Medical AB, Att: Anders Rabbe, Arvid Wallgrens Backe 
20, 413 46 Göteborg och måste inkomma till styrelsen senast sju veckor 
före stämman, eller i vart fall i så god tid att ärendet, om så krävs, kan 
upptas i kallelsen till stämman.

Isofols årsredovisning för 2016 beräknas finnas tillgänglig för nedladd-
ning på Isofols hemsida under vecka v18.

Finansiell kalender
 n Kvartalsrapport 1 januari–31 mars 2017: 16 maj 2017
 n Årsstämma 2017: 16 maj 2017
 n Kvartalsrapport 1 april–30 juni 2017: 19 augusti 2017

Certified adviser
Isofol Medicals certified adviser är FNCA Sweden AB.

Revisorsgranskning
Denna rapport har översiktligt granskats av Koncernens revisorer.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING
i sammandrag

Belopp i TSEK
2016-10-01 

-2016-12-31
2015-10-01

-2015-12-31
2016-01-01 
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Rörelseintäkter 81 74 508 187

Rörelsekostnader -30 625 -10 575 -64 525 -40 874

Rörelseresultat -30 544 -10 501 -64 017 -40 687

Finansiella poster - - -2 -1

Resultat efter finansiella poster -30 544 -10 501 -64 019 -40 688

Skatter
Skatt på årets resultat - - - -

Resultat -30 544 -10 501 -64 019 -40 688

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare -30 544 -10 501 -64 019 -40 688

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -972,07 -384 -2 012,71 -1 542,34

Det finns inga belopp att redovisa i övrigt totalresultat varför periodens/årets resultat sammanfaller med periodens/årets totalresultat.

Bokslutskommuniké 2016
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
i sammandrag

Belopp i TSEK 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar -
Immateriella anläggningstillgångar
Patent 392 491
Summa immateriella anläggningstillgångar 392 491

Materiella anläggningstillgångar 171 130

Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar 563 621

Omsättningstillgångar
Kortsiktiga fordringar 3 213 1 862
Likvida medel 19 114 7 294

Summa omsättningstillgångar 22 327 9 156

Summa tillgångar 22 890 9 777

Belopp i TSEK 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 6 099 1 322
Summa eget kapital 6 099 1 322

Kortfristiga skulder 16 791 8 455

Summa eget kapital och skulder 22 890 9 777

Bokslutskommuniké 2016
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen

Aktiekapital
Övrigt  

tillskjutet kapital
Balanserat 

resultat Årets resultat Totalt

Ingående eget kapital 2015-01-01 229 94 724 -90 819 4 134
Nyemissioner 44 37 832 37 876
Årets resultat -40 688 -40 688
Eget kapital 2015-12-31 273 132 556 -90 819 -40 688 1 322

Aktiekapital
Övrigt  

tillskjutet kapital
Balanserat 

resultat Årets resultat Totalt

Ingående eget kapital 2016-01-01 273 132 556 -131 507 1322
Nyemissioner 49 68 746 68 795
Årets resultat -64 018 -64 018
Eget kapital 2016-12-31 322 201 302 -131 507 -64 018 6 099

Bokslutskommuniké 2016
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
i sammandrag

Belopp i TSEK
2016-10-01 

-2016-12-31
2015-10-01

-2015-12-31
2016-01-01 
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -
Resultat efter finansiella poster -30 543 -10 502 -64 018 -40 688
Avskrivningar och andra icke kassaflödespåverkande poster 37 110 132 110
Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapitalet

-30 506 -10 392 -63 886 -40 578

Ökning/minsking av övriga kortfristiga fordringar -1 474 -913 -1 351 -617
Ökning/minskning av övr kortfristiga skulder 1 291 2 145 8 335 4 428
Förändring i rörelsekapitalet -183 1 232 6 984 3 811

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -30 689 -9 160 -56 902 -36 767

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -51 -27 -73 -137
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -51 -27 -73 -137

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyemissioner 28 941 - 68 817 37 876
Inlösen optioner - - -22 -
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 28 941 0 68 795 37 876

Årets kassaflöder -1 799 -9 187 11 820 972
Likvida medel vid periodens början 20 913 16 481 7 294 6 322
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 19 114 7 294 19 114 7 294

Bokslutskommuniké 2016
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RESULTATRÄKNING
för moderbolaget i sammandrag

Belopp i TSEK
2016-10-01 

-2016-12-31
2015-10-01

-2015-12-31
2016-01-01 
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Rörelseintäkter 81 74 508 187

Rörelsekostnader -30 617 -10 575 -64 513 -40 866

Rörelseresultat -30 536 -10 501 -64 005 -40 679

Finansiella poster - - -1 -1

Resultat efter finansiella poster -30 536 -10 501 -64 006 -40 680

Bokslutsdispositioner -12 -9 -12 -9

Resultat före skatt -30 548 -10 510 -64 018 -40 689

Skatter
Skatt på årets resultat - - - -

Resultat -30 548 -10 510 -64 018 -40 689

Det finns inga belopp att redovisa i övrigt totalresultat varför periodens/årets resultat sammanfaller med periodens/årets totalresultat.

Bokslutskommuniké 2016
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BALANSRÄKNING
för moderbolaget i sammandrag

Belopp i TSEK 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar -
Immateriella anläggningstillgångar
Patent 392 491
Summa immateriella anläggningstillgångar 392 491

Materiella anläggningstillgångar 171 130

Finansiella anläggningstillgångar 50 50

Summa anläggningstillgångar 613 671

Omsättningstillgångar
Kortsiktiga fordringar 3 608 2 239
Kassa och bank 19 066 7 244

Summa omsättningstillgångar 22 674 9 483

Summa tillgångar 23 287 10 154

Belopp i TSEK 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 6 502 1 704
Summa eget kapital 6 502 1 704

Kortfristiga skulder 16 785 8 450

Summa eget kapital och skulder 23 287 10 154

Bokslutskommuniké 2016
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KASSAFLÖDESANALYS
för moderbolaget i sammandrag

Belopp i TSEK
2016-10-01 

-2016-12-31
2015-10-01

-2015-12-31
2016-01-01 
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -
Resultat efter finansiella poster -30 547 -10 510 -64 018 -40 688
Avskrivningar och andra icke kassaflödespåverkande poster 37 110 130 110
Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapitalet

-30 510 -10 400 -63 888 -40 578

Ökning/minsking av övriga kortfristiga fordringar -1 463 -854 -1 370 -619
Ökning/minskning av övr kortfristiga skulder 1 285 2 204 8 336 4 430
Förändring i rörelsekapitalet -178 1 350 6 966 3 811

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -30 688 -9 050 -56 922 -36 767

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -51 -137 -73 -137
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -51 -137 -73 -137

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyemissioner 28 941 - 68 817 37 876
Inlösen optioner - - - -
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 28 941 0 68 817 37 876

Årets kassaflöden -1 798 -9 187 11 822 972
Likvida medel vid periodens början 20 864 16 431 7 244 6 272
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 19 066 7 244 19 066 7 244

Bokslutskommuniké 2016
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NOTER OCH UNDERSKRIFTER
Not 1 - Redovisningsprinciper
(a) Överensstämmelse med normgivning och lag
Denna bokslutskommuniké är första finansiella rapporten för Isofol 
Medical AB i enlighet med International Financial Reporting Standards 
(IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) 
sådana de antagits av EU. Tidpunkten för övergång är ingången av 
jämförelseåret, dvs den 1 januari 2015. I not 2 har övergången till IFRS 
och dess effekter beskrivits.
Rapporten har, för koncernen, upprättats enligt årsredovisningslagen 
och IAS 34 Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med 
årsredovisningslagen och Rådets för finansiell rapportering rekom-
mendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Upplysningar i 
enlighet med IAS 34.16 A lämnas såväl i noter som på annan plats i 
bokslutskommunikén.
(b) Värderingsgrunder tillämpade vid upprättandet av de finansiella 
rapporterna
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden.
(c) Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör 
rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Det innebär 
att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor.
(d) Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna
Isofol har betydande utgifter för kliniska studier. Företagsledningens 
bedömning är att nedlagda utgifter fram till bokslutsdagen 2016-12-31 
inte uppfyller samtliga kriterier för aktivering som tillgång i enlighet med 
IAS 38 Immateriella tillgångar. Utgifterna har således kostnadsförts.
(e) Väsentliga tillämpade redovisningsprinciper
De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent 
på samtliga perioder som presenteras i koncernens finansiella rapporter. 
Koncernens redovisningsprinciper har vidare konsekvent tillämpats av 
koncernens företag.
(f) Effekter av kommande standarder

Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under kommande 
räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upprättande av dessa 
finansiella rapporter.
IFRS 9 Finansiella instrument ersätter IAS 39 Finansiella instrument. 
Denna förändring bedöms inte få någon påverkan på
koncernens finansiella rapporter.
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder ersätter från och med 2018 
existerande IFRS relaterade intäktsredovisning. Denna förändring 
bedöms inte få någon påverkan på koncernens finansiella rapporter.
IFRS 16 Leasingavtal ersätter från och med 2019 existerande IFRS 
relaterade till redovisning av leasingavtal.
Denna förändring bedöms inte få någon väsentlig påverkan på 
koncernens finansiella rapporter.
(g) Klassificering m.m.
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt av 
belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader 
räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder 
består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas 
inom tolv månader räknat från balansdagen.
(h) Konsolideringsprinciper och rörelseförvärv
Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande 
från Isofol Medical AB. Bestämmande inflytande föreligger om Isofol 
Medical AB har inflytande över investeringsobjektet, är exponerad 
för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt engagemang samt kan 
använda sitt inflytande över investeringen till att påverka avkastningen. 
Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas 
potentiella röstberättigande aktier samt om de facto control föreligger.
(i) Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och 
orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna 
transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid 
upprättandet av koncernredovisningen. Orealiserade förluster elimineras 
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på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning 
det inte finns något nedskrivningsbehov.
(j) Utländsk valuta
(k) Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till 
den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen.
(l) Leasing
(i) Operationella leasingavtal
Kostnader avseende operationella leasingavtal redovisas i årets 
resultat linjärt över leasingperioden. Förmåner erhållna i samband med 
tecknandet av ett avtal redovisas i årets resultat som en minskning av 
leasingavgifterna linjärt över leasingavtalets löptid. Variabla avgifter 
kostnadsförs i de perioder de uppkommer. Samtliga leasingavtal är 
operationella.
(m) Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter består av ränteintäkter på investerade medel. 
Finansiella kostnader består av räntekostnader på kortfristiga skulder.
Valutakursvinster och valutakursförluster redovisas netto.
(n) Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då underliggande 
transaktion redovisats i övrigt totalresultat eller i eget kapital varvid 
tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital.
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, 
med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken 
beslutade per balansdagen. Till aktuell skatt hör även justering av aktuell 
skatt hänförlig till tidigare perioder.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med 
utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemäs-
siga värden på tillgångar och skulder.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära 
skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är 
sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna 
skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de 
kan utnyttjas.
(o) Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i rapporten över finansiell ställning 
inkluderar på tillgångssidan likvida medel, kundfordringar och övriga 
kortfristiga fordringar. På skuldsidan återfinns leverantörsskulder och 
övriga kortfristiga skulder.
redovisning i och borttagande från rapporten över finansiell ställning
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i rapport över finansiell 
ställning när Koncernen blir part enligt instrumentets avtalsmässiga 
villkor. En fordran tas upp när Koncernen presterat och en avtalsenlig 
skyldighet föreligger för motparten att betala, även om faktura ännu inte 
har skickats. Kundfordringar tas upp i rapport över finansiell ställning 
när faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och 
avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte 
mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits.
En finansiell tillgång tas bort från rapport över finansiell ställning 
när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller Koncernen förlorar 

kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. 
En finansiell skuld tas bort från rapport över finansiell ställning när 
förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma 
gäller för del av en finansiell skuld.
Klassificering och värdering
Finansiella instrument som inte är derivat redovisas initialt till 
anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde med 
tillägg för transaktionskostnader för alla finansiella instrument förutom 
avseende de som tillhör kategorin finansiell tillgång som redovisas till 
verkligt värde via resultatet, vilka redovisas till verkligt värde exklusive 
transaktionskostnader.
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga 
tillgodohavanden hos banker.
Kundfordringar och övriga fordringar
Kundfordringar och övriga fordringar är finansiella tillgångar som inte är 
derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte 
är noterade på en aktiv marknad. Dessa tillgångar värderas till upplupet 
anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den 
effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Kundfordran 
redovisas till det belopp som beräknas inflyta, dvs. efter avdrag för 
osäkra fordringar.
(p) Andra finansiella skulder
Finansiella skulder, t.ex. leverantörsskulder, ingår i denna kategori. 
Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde.
(q) Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till 
anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset 
samt utgifter direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats 
och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. 
Redovisningsprinciper för nedskrivningar framgår nedan.
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort 
ur rapport över finansiell ställning vid utrangering eller avyttring eller 
när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller 
utrangering/avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer 
vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan 
försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med avdrag för 
direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig 
rörelseintäkt/-kostnad.
(r) Avskrivningsprinciper
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. 
Koncernen tillämpar komponentavskrivning vilket innebär att kompo-
nenternas bedömda nyttjandeperiod ligger till grund för avskrivningen. 
Beräknade nyttjandeperioder:
- inventarier, verktyg och installationer: 5 år
Använda avskrivningsmetoder, restvärden och nyttjandeperioder 
omprövas vid varje års slut.
(s) Immateriella tillgångar
(i) Immateriella tillgångar som förvärvats av koncernen utgörs av 
patent  minus ackumulerade avskrivningar (se nedan) och eventuella 
nedskrivningar (se redovisningsprincip (t)).
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(ii) Avskrivningsprinciper
Avskrivningar redovisas i årets resultat linjärt över immateriella 
tillgångars beräknade nyttjandeperioder, såvida inte sådana nyttjande-
perioder är obestämbara. Nyttjandeperioderna omprövas minst årligen. 
Immateriella tillgångar med bestämbara nyttjandeperioder skrivs av från 
den tidpunkt då de är tillgängliga för användning.
De beräknade nyttjandeperioderna är:
Patent: 10 år
(t) Nedskrivningar
Koncernens redovisade tillgångar bedöms vid varje balansdag för att 
avgöra om det finns indikation på nedskrivningsbehov. IAS 36 tillämpas 
i denna process.
Nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar 
Om indikation på nedskrivningsbehov finns beräknas tillgångens 
återvinningsvärde (se nedan). Om det inte går att fastställa väsentligen 
oberoende kassaflöden till en enskild tillgång, och dess verkliga värde 
minus försäljningskostnader inte kan användas, grupperas tillgångarna 
vid prövning av nedskrivningsbehov till den lägsta nivå där det går 
att identifiera väsentligen oberoende kassaflöden – en så kallad 
kassagenererande enhet.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försälj-
ningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet 
diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor som 
beaktar riskfri ränta och den risk som är förknippad med den specifika 
tillgången.
Nedskrivning av finansiella tillgångar
Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det finns objektiva bevis 
på att en finansiell tillgång eller grupp av tillgångar är i behov av ned-
skrivning. Objektiva bevis utgörs dels av observerbara förhållanden som 
inträffat och som har en negativ inverkan på möjligheten att återvinna 
anskaffningsvärdet, dels av betydande eller utdragen minskning av det 
verkliga värdet för en investering i en finansiell placering klassificerad 
som en finansiell tillgång som kan säljas.
Återföring av nedskrivningar
En nedskrivning av tillgångar som ingår i IAS 36 tillämpningsområde 
reverseras om det både finns indikation på att nedskrivningsbehovet 
inte längre föreligger och det har skett en förändring i de antaganden 
som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet. En reversering 
görs endast i den utsträckning som tillgångens redovisade värde efter 
återföring inte överstiger det redovisade värde som skulle ha redovisats, 
med avdrag för avskrivning där så är aktuellt, om ingen nedskrivning 
gjorts.
(u) Resultat per aktie
Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resultat i koncernen 
hänförligt till moderbolagets ägare och på det vägda genomsnittliga 
antalet aktier utestående under perioden.
(v) Ersättningar till anställda
(i) Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och 
redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna erhålls.
(ii) Avgiftsbestämda pensionsplaner

Som avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras de planer där 
företagets förpliktelse är begränsad till de avgifter företaget åtagit sig 
att betala. I sådant fall beror storleken på den anställdes pension på de 
avgifter som företaget betalar till planen eller till ett försäkringsbolag 
och den kapitalavkastning som avgifterna ger. Följaktligen är det den 
anställde som bär den aktuariella risken (att ersättningen blir lägre 
än förväntat) och investeringsrisken (att de investerade tillgångarna 
kommer att vara otillräckliga för att ge de förväntade ersättningarna). 
Företagets förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer 
redovisas som en kostnad i årets resultat i den takt de intjänas genom 
att de anställda utfört tjänster åt företaget under en period. 
(w) Avsättningar
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det råder ovisshet 
om betalningstidpunkt eller beloppets storlek för att reglera avsätt-
ningen. En avsättning redovisas i rapporten över finansiell ställning när 
det finns en befintlig legal eller informell förpliktelse som en följd av 
en inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska 
resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet kan göras.
(x) Utdelningar
Utdelningar redovisas som skuld efter det att årsstämman godkänt 
utdelningen.
Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningsla-
gen (1995:1554) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation 
RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Även av Rådet för finansiell 
rapporterings utgivna uttalanden gällande för noterade företag tillämpas. 
RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska 
personen ska tillämpa samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden 
så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, 
tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och 
beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag från och tillägg 
till IFRS som ska göras. 
Skillnader mellan koncernens och moderbolagets 
redovisningsprinciper
Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisnings-
principer framgår nedan. De nedan angivna redovisningsprinciperna 
för moderbolaget har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som 
presenteras i moderbolagets finansiella rapporter.
Ändrade redovisningsprinciper
Om inte annat anges nedan har moderbolagets redovisningsprinciper 
från och med 2015 förändrats i enlighet med vad som anges ovan för 
koncernen. Anpassningen till RFR 2 har inte inneburit några justeringar 
av tidigare redovisade belopp för 2016 och 2015.
Koncernbidrag
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.
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Not 2 - Övergång till IFRS
Denna finansiella rapport för koncernen är den första som upprättats 
med tillämpning av IFRS, vilket framgår av not 1. De redovisningsprin-
ciper som anges i not 1 har tillämpats vid upprättandet av koncernens 
finansiella rapporter för räkenskapsåret 2016 och för jämförelseåret 
2015. Övergången till IFRS har inte haft någon påverkan på Koncernens 
öppningsbalans. 

Not 3 - Segmentsredovisning
Koncernens rörelseintäkter består i sin helhet av hyresintäkter från 
andrahandsuthyrning av lokaler. Isofols verksamhet innehåller endast ett 
rörelsesegment.

Not 4 - Verkligt värde för finansiella instrument
Det redovisade värdet bedöms vara en rimlig uppskattning av det 
verkliga värdet för Koncernens finansiella instrument. 

GÖTEBORG 17 MARS 2017
ISOFOL MEDICAL AB (PUBL)

Jan-Eric Österlund
Ordförande

Jonas Pedersén
Styrelseledamot

Ulf Jungnelius
Styrelseledamot

Bengt Gustavsson
Styrelseledamot

Anders Rabbe
Verkställande direktör

Lars Lind
Styrelseledamot

Anders Vedin
Styrelseledamot

Bokslutskommuniké 2016



23
B O K S LU T S K O M M U N I K É  2 0 1 6    I    5 5 67 59- 8 0 6 4    I    I S O F O L  M E D I C A L  A B  ( P U B L )    I    N oTe r  o C h  U N D e r S K r I F Te r

Bokslutskommuniké 2016Bokslutskommuniké 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Rabbe, Verkställande Direktör
Biotech Center
Arvid Wallgrens Backe 20
413 46 Göteborg, Sverige

+46 (0)707 64 65 00
anders.rabbe@isofolmedical.com
www.isofol.se
Organisationsnummer: 556759-8064

Denna information är sådan information som Koncernen är skyldigt att 
offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen 
lämnades, genom ovanstående kontaktperson, för offentliggörande den 
20 mars 2017 kl. 08.30.
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GRANSKNINGSRAPPORT
Till styrelsen i Isofol Medical AB (publ)
Org nr 556759-8064

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella helårsinforma-
tionen i sammandrag för Isofol Medical AB (publ) per den 31 december 
2016 och den tolvmånadersperiod som slutade per detta datum. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta 
och presentera denna bokslutsrapport i enlighet med IAS 34 och 
årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna 
bokslutsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och 
omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International 
Standard on Review Engagements ISRE 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.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att bokslutsrapporten 
inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 
34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med 
årsredovisningslagen.

Göteborg den 17 mars 2017
KPMG AB 
 
 
 
Jan Malm
Auktoriserad revisor 
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