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Q4 Bokslutskommuniké Januari-December 2022

Fjärde kvartalet

• Nettoomsättningen ökade med 126 % till 242 TEUR
(107).

• Justerad bruttomarginal uppgick till 96% (91%).

• Rörelseförlusten (EBIT) ökade till 5 108 TEUR (3
990).

• Förlusten efter skatt uppgick till 4 747 TEUR (6 365).

• Förlust per A-aktie, före och efter utspädning, upp-
gick till 0,07 euro (0,09).

• Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 109,0
MEUR.

Hela räkenskapsåret

• Nettoomsättningen ökade med 118 % till 842 TEUR
(387).

• Justerad bruttomarginal uppgick till 96% (93%).

• Rörelseförlusten (EBIT) ökade till 18 447 TEUR
(13 141).

• Förlusten efter skatt uppgick till 21 361 TEUR
(15 472).

• Förlusten per A-aktie, före och efter utspädning,
uppgick till 0,30 euro (0,23).

Under fjärde kvartalet 2022

• Spire Manchester Hospital började utföra Reflux-
Stop™-behandlingar. Spire Manchester är en del av Spire
Healthcare Group, ett nätverk med 39 sjukhus och 8
kliniker i England, Wales och Skottland.

• Implantica tilldelas Global Health & Pharma’s Most Inn-
ovative MedTech Company- Central Europe Award för
2022 baserat på en utförlig due diligence av GHP, som
identifierar Implanticas höga innovationsnivå.

• Implantica deltog i European Foregut Society (EFS) Con-
ference i Belgrad, Serbien, där Dr. med. Borbély presen-
terade de starka kliniska resultaten av RefluxStop.

• Implantica presenterade RefluxStops hälsoekonomiska ef-
fekter vid en av de största betalarkonferenserna, ISPOR,
International Society for Pharmacoeconomics and Out-
comes Research Conference i Wien, Österrike. De två
abstracts som presenterades utvärderade RefluxStop™:s
kostnadseffektivitet samt budgetpåverkan på hälso- och
sjukvårdssystemet i England och Wales. RefluxStop-be-
handlingen visade sig vara mer gynnsam när det gäller
kostnad kontra nytta i förhållande till de konkurrende
metoderna, när det gäller medicinsk PPI-behandling,
standard-behandlingen Fundoplikation och Magnetisk
ringmuskelförstärkare. Detta är utmärkta nyheter för
kommersialiseringen av RefluxStop™ då dessa resultat
kommer att beaktas av myndigheter och försäkringsbolag.

Efter periodens slut

• RefluxStop™ lanseras i Skandinavien, där Ersta Sjukhus
och Sundsvall Sjukhus i Sverige kommer vara de första
klinikerna att deltaga i vår registerstudie.

• Insamlingen av kliniska data fortsätter för RefluxStop™
där AKH Wien presenterade sina resultat för sina första
RefluxStop™-patienter vid den finska Gastro-kongressen
i Helsingfors.

• De första RefluxStop™-operationerna har utförts i Spa-
nien där även förberedelser för den offentliga upphand-
lingsprocessen har påbörjats.

• Ytterligare ett stort tyskt refluxcenter, Klinikum Aschaf-
fenburg, planerar sina första RefluxStop-operationer och
kommer deltaga i våra kliniska studier.

• American Foregut Society (AFS) har publicerat ett white
paper som beskriver hur refluxsjukdom uppstår, vilket
återspeglar RefluxStop™-behandlingsprincipen.

• Etikkommittéerna har godkänt registerstudien i Schweiz
och Inselspital Bern samt Hirslanden Klinik Beau-Site har
anslutit sig till studien.

Finansiell sammanfattning

Viktiga händelser

Siffrorna inom parentes avser föregående år.
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RefluxStop™ vinner brett
erkännande

VD ord

American Foregut Society har publicerat rikt-
linjer för hur refluxsjukdom uppstår som be-
kräftar RefluxStops behandlingsprincip, vilket 
kraftigt understryker erkännandet av Reflux-
Stop hos det kirurgiska samfundet.

Uppdatering av kommersialiseringen av Reflux-
Stop™

Under fjärde kvartalet 2022 ökade försäljningen 2,3 gånger 
jämfört med samma period föregående år och bruttomargi-
nalen är fortfarande god och ökade till 96 % under kvartalet. 
Vår väg till storskalig kommersiell framgång, vilar fortsatt 
på vår strategi för marknadstillträde som förväntas kulmi-
nera med att betalarorganisationer på bred front ersätter 
behandlingar med RefluxStop™ . Vi är fast beslutna att upp-
rätthålla vår strategi där vi prioriterar kvalitet och fokuserar 
försäljningen på utvalda nyckelmarknader, samtidigt som vi 
fortsätter att bygga ut vårt nätverk av sjukhus med de mest 
inflytelserika kirurgerna. För att nå vårt mål fokuserar vi på 
överlägsna kliniska resultat och erkännande hos kirurgerna, 
och det är glädjande att se att kirurgkåren har börjat inse 
att RefluxStop™ kommer att bli den nya vårdstandarden för 
behandling av refluxsjukdom. 

Enligt en ledande schweizisk kirurg: Fram till 2018 omfattade 
alla allmänt vedertagna refluxprocedurer principen att helt eller 
delvis omsluta den nedre matstrupen för att skapa en ny ventil 
under den tillslutna diafragmaöppningen. RefluxStop-förfarandet 
är därför den enda kirurgiska tekniken som - utan fullständig 
eller partiell omslutning av matstrupen - placerar nedre mat-
strupssfinktern långt under diafragman och dess öppning för 
matstrupen. Med existerande Nissen- eller Toupet-fundoplica-
tioner finns det en risk för att det uppstår en herniation genom 
denna öppning.

Det är en milstolpe att behandlingsprincipen för Reflux-
Stop™ har validerats ytterligare baserat på ett nyligen 
publicerat white paper från American Foregut Society (AFS) 
om endoskopisk klassificering av esofagogastrisk junk-
tion, som beskriver stegen för att utveckla refluxsjukdom. 
RefluxStop™-metoden är helt i linje med AFS:s tillväga-
gångssätt, där RefluxStop™-kirurgitekniken omfattar alla 
tre beskrivna komponenterna för kontroll av reflux. För 
det första består den av en mediastinal dissektion av den 
nedre matstrupen för att minska ett hiatalt diafragma bråck, 
samt för att uppnå tillräcklig matstrupslängd för att ha den 
nedre matstrupssfinktern (LES) i bukhålan. För det andra, i 

och med Forsell-pliceringen, en gastro-esofageal plicering av 
90-110 grader, återskapar den His vinkeln mellan matsru-
pen och magsäcken och en klaffventil som ett andra hinder
för återflöde av surt maginnehåll. För det tredje är Reflux-
Stop™-implantatet placerat 1-1,5 cm ovanför LES i en ficka
skapad av övre magsäcksvägg kallad fundus, vilket gör att
LES stabiliseras i bukhålan och att glidning eller herniation av
LES inte kan ske, såvida det inte sker genom en stor defekt i
diafragman.

Erkännandet av behandlingsprincipen för RefluxStop™ åter-
speglas också i de validerade kliniska data om RegfluxStop™ 
som insamlats och presenterats. Professor Schoppmanns 
team, från AKH i Wien (Europas största universitetssjuk-
hus), presenterade goda resultat från sina första 25 patienter 
som opererats med RefluxStop™ framförda under den 
finska Gastro-kongressen i Helsingfors. Dessutom håller två 
framträdande kirurger på att publicera sina lyckade resultat 
från patienter i tidiga och sena skeden med RefluxStop™.

RefluxStop™ lanseras för närvarande i Skandinavien, med 
Ersta Sjukhus och Sundsvall Sjukhus som de första klinikerna 
som har anslutit sig till vår registerstudie. Kommersialisering 
av RefluxStop™ i Spanien har inletts där de första operatio-
nerna genomfördes i januari. 

Den etiska kommittén i Schweiz har godkänt registerstudien, 
som har startat på Inselspital, Bern och Hirslanden Klinik 
Beau-Site. 

Under kvartalet har vi fått omfattande synpunkter på ut-
formningen av den planerade randomiserade kontrollerade 
studien (RCT) från ledande anti-reflux-kirurger i Europa 
och USA som vill delta i RCT:n samt från en tidigare expert 
från HAS (Haute Autorité de Santé), tillsyns-myndigheten i 
Frankrike, där vi också planerar att genomföra studien.

CEO Peter Forsell
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Godkännande i USA

Vi kommer att lämna in RefluxStop™ PMA-ansökan för 
godkännande is USA baserat på våra befintliga europeiska 
kliniska data, enligt överenskommelse med FDA (Food & 
Drug Administration). Förberedelserna för den omfattande 
PMA-ansökan kräver överväganden och strategiska beslut, 
och vårt regulatoriska team har förberett en ytterligare 
komplettering av förhandsansökan för att få input om öppna 
frågor från FDA före vår slutliga PMA-ansökan, som kom-
mer att erhållas om cirka 3 månader. Förberedelserna för en 
lansering på amerikanska marknaden har påbörjats  genom 
att skapa kännedom och utbildning kring RefluxStop™, och 
vi fortsätter att öka vår närvaro i USA. 

Lanseringen på den amerikanska marknaden kommer att 
vara en mycket viktig milstolpe i vår kommersialiserings-pro-
cess. Den amerikanska marknaden kommer vara central för 
att kapitalisera RefluxStops™ fulla affärspotential. Utöver 
USA fortsätter vårt regulatoriska team att arbeta för god-
kännande i Kanada och Japan. 

Vi har framgångsrikt genomfört omcertifieringar enligt ISO 
13485 och MDSAP under kvartalet, vilket bekräftar den 
höga regulatoriska standard och regelefterlevnad som Im-
plantica upprätthåller. 

Oöverträffad pipeline av smarta implantat inom 
e-hälsa

Plattformen för e-hälsa kommer att vara en integrerad del 
av våra smarta medicinska implantat. Vi har framgångsrikt 
fortsatt att utveckla vår eHealth-plattform. Som tidigare 
nämnts kommer eHealth att spara kostnader och förkorta 
sjukhusvistelsen och minska antalet sjukhusbesök. eHealth 
kommer att föra behandlingen närmare patienten som kom-
mer att vara mer delaktig och ta större ansvar.

Implantica arbetar i skärningspunkten mellan teknik från 
traditionell MedTech och den snabbt växande digitalisering-
en. Den tekniska anpassningen av eHealth-plattformen till 
våra pipelineprodukter har tagit ett stort steg framåt under 
kvartalet. Implanticas eHealth-plattform är utformad för 
att kunna ändra behandling på distans, vilket kommer spara 
betydande kostnader för samhället.

Hälsoekonomi

Vi fortsätter arbetet med målet att övertyga samhället i fler 
och fler länder om att RefluxStop™ är det mest ekono-
miska alternativet för behandling av refluxsjukdom. Lik-
nande analyser och jämförelser med andra konkurrerande 
antirefluxmetoder som utförts av York Health Economics 
Consortium vid University of  York (ett av världens ledande 
centra för hälsoekonomisk analys) kommer att fortsätta på 
flera marknader, t.ex. i Sverige, Norge, Italien och Spanien. 
RefluxStop™ utmärkta ekonomiska resultatet är överlägsna 
de andra terapierna i inkrementella kostnads-effektivitets-
förhållanden (ICER) dvs. resultat för livskvalitet är överläg-
set jämfört med standardbehandling som Fundoplication, 
magnetisk ringmuskelförstärkare och medicinsk behandling 
med PPI. Dessa resultat kommer att beaktas av myndigheter 
och försäkringsbolag i strävan efter att erhålla ersättning. 
När detta mål väl är uppnått förväntas en betydande försälj-
ningsexpansion. 

Framtiden

Implantica har fortsatt en stark balansräkning. Kommer-
siellt prioriterar vi RefluxStop™, som har en mångmiljard 
potential och kan bli en exceptionell tillväxthistoria byggande 
betydande värde för våra aktieägare. 

Den utarmning av resurserna för sjukvården som Covid pan-
demin förde med sig börjar stabiliseras och även om vi har 
fått en försening är slutmålet orubbligt, vi är endast nöjda 
när RefluxStop är ny behandlingstandard och ersatt fullt ut, 
därmed skapande en total framgångssaga.

Jag är tacksam gentemot våra medarbetare, partners och 
aktieägare för deras fortsatta stöd, engagemang och hän-
givenhet för att leverera på Implanticas strategi att förbättra 
livskvalitet för miljontals drabbade patienter. 

Peter Forsell  
VD och grundare, Implantica 
Kirurg och uppfinnare 
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Implantica i korthet 

Implantica är en medicinteknikkoncern som 
arbetar för att tillhandahålla effektiv vård av 
allvarliga sjukdomstillstånd och förbättra 
patienternas livskvalitet genom att använda 
avancerad teknik i kroppen. Samtidigt är 
Implanticas mål att minska de totala kostnaderna 
och höja effektiviteten inom sjukvården. 

De behandlingar som Implantica utvecklar är 
baserade på implantat som placeras i kroppen för 
att ersätta olika kroppsfunktioner och/eller 
behandla sjukdomar. Implantica har utvecklat två 
plattformstekniker för att kunna använda smarta 
implantat inne i kroppen. 

Förutsättningen för att kunna ha avancerad teknik 
inne i kroppen är en tillräcklig energiförsörjning till 
implantatet som sitter i kroppen, vilket är 
anledningen till att Implantica har utvecklat en 
trådlös energisättande plattform. Dessutom har 
företaget tagit fram en e-hälsovårdsplattform för 
att kommunicera med och omprogrammera 
implantat. 

Dessa plattformstekniker omfattas av ett stort 
antal patent och patentansökningar. 

Implantica har utvecklat en bred, patentskyddad 
produktpipeline, där två tredjedelar bygger på 
bolagets två plattformstekniker. 

Implanticas mest utvecklade produkt, 
RefluxStop™, står för ett potentiellt paradigmskifte 
i behandlingen av gastroesofageal refluxsjukdom 
(GERD). Sura uppstötningar har en betydande 
inverkan på patientens livskvalitet och kan leda till 
allvarliga komplikationer, inklusive ökad risk för 
cancer i matstrupen. 

Patienter med GERD förlitar sig idag i stor 
utsträckning på protonpumpshämmare (PPI) – en 
läkemedelsbehandling som mildrar symtomen vid 
GERD. Enligt en rapport från Karolinska Institutet 
förhindrar inte behandling med 
protonpumpshämmare reflux, och risken för 
matstrupscancer kvarstår. De alternativa kirurgiska 
ingrepp som finns tillgängliga idag är behäftade med 
komplikationer, inklusive komprimering av 
matpassagen och svårigheter att svälja. 

De tio största aktieägarna den 31 december 

2022 

 Namn Kapital (%) 

 Peter Forsell 47.4% 

 Handelsbanken Fonder 9.3% 

 EFG Bank 7.3% 

 Swedbank Robur 5.2% 

 TIN Fonder 3.6% 

 BNP Paribas Luxemburg 2.2% 

 SIX SIS AG 2.1% 

 UBS  1.7% 

 State Street Bank 1.6% 

 Avanza Pension 1.4% 

 Källa: Euroclear Sweden 
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Finansiell sammanfattning

Siffror inom parentes i följande avsnitt avser motsvarande 

period föregående år. 

Nettoomsättning 

Under fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 

242 TEUR (107), vilket motsvarar en ökning med 135 TEUR 

eller 126 %. Implantica marknadsför för närvarande 

uteslutande sin mest framskridna produkt, RefluxStop™, till 

utvalda opinionsledare. 

För hela året uppgick omsättningen till 842 TEUR (387), vilket 

motsvarar en ökning med 456 TEUR eller 118 %. 

Kostnad för sålda varor och bruttomarginal 

Kostnaden för sålda varor under fjärde kvartalet uppgick till 

316 TEUR (317). Kostnaden för sålda varor avser två 

kategorier av kostnader. För det första, indirekta kostnader 

för linjär avskrivning av aktiverade utvecklingskostnader för 

RefluxStop™. För det andra, övriga kostnader för sålda varor, 

som avser direkta kostnader för inköp av varor och tjänster 

från koncernens outsourcingpartner. 

Under fjärde kvartalet uppgick den justerade 

bruttomarginalen1, det vill säga bruttomarginalen exklusive 

avskrivningar, till 96 % (91 %). 

Kostnaden för sålda varor under året uppgick till 1 263 TEUR 

(1 254). Den justerade bruttomarginalen1 uppgick till 96 % 

(93 %). 

Rörelsekostnader och EBIT 

Under fjärde kvartalet uppgick rörelseförlusten (EBIT) till 

5 108 TEUR (3 990), vilket motsvarar en ökning med 

1 118 TEUR eller 28 %. Kostnaderna för forskning och 

utveckling uppgick till 1 113 TEUR (1 806), vilket motsvarar 

en minskning med 693 TEUR eller 38 %. Forsknings- och 

utvecklingsaktiviteterna rör pågående produktutveckling, 

plattformen för e-hälsa och förvaltning av patentportföljen. 

De allmänna och administrativa kostnaderna ökade till 3 921 

TEUR (1 974), vilket motsvarar en ökning med 1 947 TEUR 

eller 99 %. Ökningen berodde främst på uppbyggnaden av 

teamen för affärsutveckling och marknadstillträde som ska 

driva kommersialiseringen av RefluxStop™. 

För hela året 2022 uppgick rörelseförlusten (EBIT) till 

18 447 TEUR (13 141). Kostnaderna för forskning och 

utveckling uppgick till 5 805 TEUR (6 343), vilket motsvarar 

en minskning med 538 TEUR eller 9 % procent jämfört med 

hela året 2021. De allmänna kostnaderna och 

administrationskostnaderna ökade till 12 221 TEUR (5 931), 

vilket motsvarar en ökning med 6 290 TEUR eller 106 %. 

Finansiella intäkter och kostnader 

De finansiella intäkterna uppgick till 924 TEUR (122) under 

fjärde kvartalet tack vare valutakursvinster. De finansiella 

kostnaderna uppgick till 600 TEUR (1 573) under kvartalet, 

främst på grund av valutakursförluster. 

För hela året uppgick de finansiella intäkterna till 1 595 TEUR 

(684) och de finansiella kostnaderna till 4 548 TEUR (2 993).

Huvudparten av valutakursförlusterna som ledde till ökade

finansiella kostnader beror på försvagningen av den svenska 

kronan. Företaget innehar svenska kronor, eftersom man 

räknar med att fortsätta köpa från svenska leverantörer, som

fakturerar i svenska kronor.

Inkomstskatter 

Koncernen redovisade skatteintäkter på 37 TEUR (−924) 

under fjärde kvartalet. Skatteintäkten för kvartalet förklaras 

av förändringar av den uppskjutna skatten. Årets första nio 

månader redovisade koncernen skatteintäkter på 39 TEUR (-

22). 

Nettoresultat 

Koncernen redovisade en nettoförlust på 4 747 TEUR (6 365) 

för fjärde kvartalet, en ökning med 1 618 TEUR på grund av 

ökade rörelsekostnader. 

För hela året uppgick nettoförlusten till 21 361 TEUR 

(15 472), vilket motsvarar en ökning med 5 889 TEUR. 

Eget kapital och skulder 

Per den 31 december 2022 uppgick koncernens eget kapital 

till 144,1 MEUR och soliditeten var 97 % jämfört med 98 % 

per den 31 december 2021. 
1 Justerat bruttoresultat i procent av nettoomsättningen. Justerat 

bruttoresultat definieras som nettoomsättning minus kostnad för sålda 

varor plus avskrivning av utvecklingskostnader. 
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Per den 31 december 2022 hade koncernen inga 

räntebärande skulder. 

Kassaflöde och likviditet 

Under fjärde kvartalet uppgick nettokassautflödet från den 

löpande verksamheten till 4 027 TEUR (3 548). 

Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 

för året som helhet till 15 958 TEUR (11 472). 

Per den 31 december 2022 hade Implantica likvida medel 

och kortfristiga investeringar på 109 MEUR. 

Revisorns granskning 

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer. 



IMPLANTIC A BOKSLUTSKOMMUNIKÉ  JANUARI - DE CE MBE R 2022   7 

Koncernens delårsrapport 

Koncernens resultaträkning i sammandrag 
Okt–dec Jan–dec 

i TEUR 2022 2021 2022 2021 

Nettoomsättning 242  107  842  387  

Kostnad för sålda varor 

Avskrivning av aktiverade utvecklingskostnader (307) (307) (1 227) (1 227) 

Övriga kostnader för sålda varor (9) (10) (36) (27) 

Summa kostnader för sålda varor (316) (317) (1 263) (1 254) 

Bruttoförlust (74) (210) (421) (867) 

Forsknings- och utvecklingskostnader (Note 4) (1 113) (1 806) (5 805) (6 343) 

Allmänna och administrativa kostnader (3 921) (1 974) (12 221) (5 931) 

Rörelseförlust (5 108) (3 990) (18 447) (13 141) 

Finansiella intäkter 924  122  1 595 684  

Finansiella kostnader (600) (1 573) (4 548) (2 993) 

Förlust före inkomstskatter (4 784) (5 441) (21 400) (15 450) 

Inkomstskatter 37  (924) 39  (22) 

Periodens förlust (4 747) (6 365) (21 361) (15 472) 

Hänförligt till 

Ägare av Implantica AG (4 626) (6 254) (20 824) (15 361) 

Innehav utan bestämmande inflytande (121) (111) (537) (111) 

Periodens förlust (4 747) (6 365) (21 361) (15 472) 

Resultat per aktie (Note 5) 

Resultat per A-aktie före och efter utspädning (i euro) (0,07) (0,09) (0,30) (0,23) 

Resultat per B-aktie före och efter utspädning (i euro) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 
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Koncernens resultaträkning i sammandrag och övrigt totalresultat 
Okt–dec Jan–dec 

i TEUR 2022 2021 2022 2021 

Periodens förlust (4 747) (6 365) (21 361) (15 472) 

Övrigt totalresultat 

  Omvärdering av nettopensionsskulden 200  (148) 71  (112) 

  Relaterade inkomstskatter (25) 18 (9) 14 

  Summa poster som inte ska återföras i resultaträkningen 175  (130) 62  (98) 

  Omräkningsdifferenser (not 6) (3 046) 4 746 4 895  5 611  

  Summa poster som senare kan återföras i resultaträkningen (3 046) 4 746 4 895  5 611  

Övrigt totalresultat för perioden, efter skatt (2 871) 4 616 4 957 5 513 

Summa totalresultat för perioden (7 618) (1 749) (16 404) (9 959) 

Hänförligt till  

Ägare av Implantica AG (7 498) (1 638) (15 868) (9 848) 

Innehav utan bestämmande inflytande (120) (111) (536) (111)

Summa totalresultat för perioden (7 618) (1 749) (16 404) (9 959) 



IMPLANTIC A BOKSLUTSKOMMUNIKÉ  JANUARI - DE CE MBE R 2022   9 

Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag 
31 december 

i TEUR 2022 2021 

TILLGÅNGAR 

Omsättningstillgångar 

Likvida medel 108 951  84 333  

Kundfordringar 88  13  

Övriga kortfristiga fordringar 866  476  

Varulager 166  137  

Finansiella omsättningstillgångar – 48 403 

Summa omsättningstillgångar 110 071 133 362  

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 242  233  

Nyttjanderättstillgångar 1 129  91  

Immateriella anläggningstillgångar (Note 4) 35 977  28 467  

Uppskjuten skattefordran 988  978  

Summa anläggningstillgångar 38 336 29 769  

Summa tillgångar 148 407 163 131  

SKULDER OCH EGET KAPITAL 

Kortfristiga skulder 

Finansiella skulder 328  92  

Finansiella skulder att betala till majoritetsägaren 41  273  

Övriga kortfristiga skulder 2 867  2 849  

Summa kortfristiga skulder 3 236 3 214 

Långfristiga skulder 

Finansiella skulder 817  –  

Pensionsskulder 267  229  

Summa långfristiga skulder 1 084 229 

Summa skulder 4 320 3 443 

Aktier 

Aktiekapital (not 6) 129 137  129 137  

Kapitalreserver (not 6) 370 548  370 548  

Omräkningsdifferenser (not 6) 10 054  5 160  

Balanserade vinstmedel (364 185) (344 226) 

Summa eget kapital hänförligt till ägare av Implantica AG 145 554 160 619 

Innehav utan bestämmande inflytande (1 467) (931) 

Summa eget kapital 144 087 159 688 

Summa skulder och eget kapital 148 407 163 131 



IMPLANTIC A BOKSLUTSKOMMUNIKÉ  JANUARI - DE CE MBE R 2022   10 

Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag 
Okt–dec Jan–dec 

i TEUR 2022 2021 2022 2021 

Periodens förlust (4 747) (6 365) (21 361) (15 472) 

Justeringar för 

Avskrivningar och nedskrivningar 406  352  1 689  1 412  

Finansiella intäkter (924) (122) (1 595) (684) 

Finansiella kostnader 600  1 573 4 548  2 993  

Inkomstskatter (37) 924 (39) 22 

Aktierelaterade ersättningar 512  59 803  228  

Övrigt finansiellt resultat (7) (7) (29) (20)

Förändring av pensionsskulder 99  (19) 97  (2) 

Övriga ej kassapåverkande poster 49  (84) (90) (137) 

Förändringar i nettorörelsekapital 

Minskning/(ökning) av kundfordringar 70  42  (75) 10 

Minskning/(ökning) av övriga kortfristiga fordringar (222) 14 (390) (81)

Minskning/(ökning) av varulager (14) 12 (29) 45 

(Minskning)/ökning av övriga kortfristiga skulder 188  73 513  214 

Nettokassautflöde från den löpande verksamheten (4 027) (3 548) (15 958) (11 472) 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Köp av materiella anläggningstillgångar (27) (80) (61) (164)

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar (Note 4) (2 441) (2 485) (9 243) (5 277) 

Investeringar i innehav med fast löptid – – – (46 168) 

Avyttringar av innehav med fast löptid 50 352  – 50 352 – 

Erhållen ränta 38  – 38  – 

Nettokassautflöde från investeringsverksamheten 47 922 (2 565) 41 086 (51 609) 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Bruttolikvid från kapitalökning – – – 59 075  

Kostnader hänförliga till kapitalökning – – – (2 899) 

Tillskott av MedicalTree Swiss AG Group – – – 22  

Fusion med Implantica MediSwiss AG – – – 38  

Amortering av leasingskulder  (87) (29) (413) (113)

Erlagd ränta 15  (147) (300) (631) 

Amortering av finansiella skulder (224) – (224) (7 441) 

Nettokassainflöde från finansieringsverksamheten (296) (176) (937) 48 051

Nettoökning av likvida medel 43 599 (6 289) 24 191 (15 030) 

Påverkan från valutakursförändringar på likvida medel (726) 1 295 427  1 852  

Likvida medel i början av perioden 66 078  89 327 84 333  97 511  

Likvida medel vid periodens slut 108 951 84 333 108 951 84 333 
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag 

Jan–dec 2022 

i TEUR 

Aktie- 

kapital 

Kapital- 

reserver  

Omräknings- 

differenser 

Balanserade 

vinstmedel Summa 

Innehav 

utan 

bestämman

de 

inflytande 

Summa 

eget kapital 

Utgående balans per den 31 december 2021 129 137 370 548 5 160 (344 226) 160 619 (931) 159 688 

Periodens förlust hänförlig till  

bolagets ägare 
–  –  – (20 824) (20 824) (537) (21 361) 

Övrigt totalresultat (netto) –  –  4 894  62  4 956 1  4 957  

Summa totalresultat (netto) – – 4 894 (20 762) (15 868) (536) (16 404) 

Aktierelaterade ersättningar –  –  – 803 803  – 803  

Summa transaktioner med aktieägare – – – 803 803 – 803 

Utgående balans per den 31 december 2022 129 137 370 548 10 054 (364 185) 145 554 (1 467) 144 087 

Jan–dec 2021 

i TEUR 

Aktie- 

kapital 

Kapital- 

reserver  

Omräknings- 

differenser 

Balanserade 

vinstmedel Summa 

Innehav 

utan 

bestämman

de 

inflytande 

Summa 

eget kapital 

Utgående balans per den 31 december 2020 120 187 206 503 (451) (211 353) 114 886 – 114 886

Periodens förlust hänförlig till  
bolagets ägare 

–  –  –  (15 361) (15 361) (111) (15 472) 

Övrigt totalresultat (netto) –  –  5 611  (98) 5 513 – 5 513 

Summa totalresultat (netto) – – 5 611 (15 459) (9 848) (111) (9 959)

Bruttolikvid från kapitalökning 8 950 50 125  –  –  59 075 – 59 075 

Kostnader hänförliga till kapitalökning – (2 899) –  –  (2 899) – (2 899) 

Tillskott av MedicalTree Swiss AG Group – 116 790 – (117 642) (852) (820) (1 672) 

Fusion med Implantica MediSwiss AG – 29 –  –  29  – 29 

Aktierelaterade ersättningar –  –  –  228  228  – 228 

Summa transaktioner med aktieägare 8 950 164 045 – (117 414) 55 581 (820) 54 761

Utgående balans per den 31 december 2021 129 137 370 548 5 160 (344 226) 160 619 (931) 159 688
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Noter

NOT 1 Allmän information 

Implantica AG (”bolaget”) har sitt säte på Aeulestrasse 45, 

9490 Vaduz, Liechtenstein. Denna delårsrapport i 

sammandrag (”delårsrapport”) per och för det räkenskapsår 

som slutade den 31 december 2022 omfattar bolaget och 

dess dotterbolag (tillsammans kallade ”koncernen”). 

Koncernens verksamhet innefattar främst forskning och 

distribution av medicinska implantat. Implantica AG upptogs 

till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market i 

Stockholm i september 2020. Implantica AG kontrolleras 

ytterst av Implanticas grundare, dr Peter Forsell. 

Tidigare bedrev koncernen verksamhet genom Implantica 

MediSwiss AG, Liechtenstein, men emittenten inför 

noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market i 

Stockholm var det nyligen registrerade Implantica AG med 

säte i Liechtenstein. Som en del av omorganisationen 

grundade Implantica MediSwiss AG Implantica AG den 7 

februari 2020 genom att bidra med samtliga dotterbolag (se 

årsredovisning 2020). Den 17 september 2021 fusionerades 

Implantica AG och Implantica MediSwiss AG. 

Denna delårsrapport godkändes för publicering av bolagets 

styrelse den 16 februari 2023. Från och med detta datum har 

inga väsentliga händelser inträffat efter 

rapporteringsdatumet. 

NOT 2 Sammanfattning av väsentliga 
redovisningsprinciper 

Grund för rapporternas upprättande 

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 

Delårsrapportering och bör läsas tillsammans med 

årsredovisningen per räkenskapsåret som avslutades den 31 

december 2021 (”de senaste finansiella rapporterna”). 

Denna delårsrapport omfattar inte all den information som 

krävs för kompletta finansiella rapporter upprättade i 

enlighet med IFRS. Utvalda förklarande noter har dock 

inkluderats för att förklara händelser och transaktioner som 

är viktiga för att förstå de förändringar i koncernens 

finansiella ställning och resultat som skett sedan de senaste 

finansiella rapporterna. 

För upprättandet av dessa finansiella rapporter har 

anskaffningsvärdesmetoden tillämpats med undantag för 

alla de tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde. 

Samtliga belopp redovisas i euro och avrundas till närmaste 

tusental euro, vilket innebär att de avrundade beloppen inte 

alltid stämmer överens med totalbeloppet. Samtliga 

nyckeltal och förändringar beräknas utifrån de 

underliggande beloppen, inte de avrundade. 

Viktiga uppskattningar och bedömningar för 
redovisningsändamål 

Upprättandet av denna delårsrapport kräver att ledningen 

gör antaganden och uppskattningar som påverkar de 

redovisade beloppen för kostnader, tillgångar och skulder 

per datumet för de finansiella rapporterna. Om sådana 

antaganden och uppskattningar i framtiden avviker från de 

faktiska förhållandena kommer de ursprungliga antagandena 

och uppskattningarna att modifieras efter behov under det 

år då förhållandena förändras. Värderingen av följande 

väsentliga positioner grundar sig på dessa viktiga 

uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål. 

Immateriella anläggningstillgångar – aktiverade kostnader 

Efter det första redovisningstillfället värderas 

utvecklingskostnaderna som en tillgång och tillgången 

redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade 

avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivning av 

tillgången påbörjas när utvecklingen är slutförd och 

tillgången är tillgänglig för användning (det vill säga när den 

har lanserats på marknaden). Den skrivs av över den 

förväntade nyttjandeperioden. Under utvecklingsfasen 

prövas den immateriella anläggningstillgången årligen för 

nedskrivning. 

Det går inte att lämna några garantier för att sådana 

produkter når slutet på utvecklingsfasen eller 

kommersialiseras, eller att marknadsvillkoren inte förändras 

i framtiden. Det innebär att ledningen kan behöva revidera 

sin bedömning av framtida kassaflöden avseende dessa 

produkter. I synnerhet krävs att ledningen gör 

uppskattningar och bedömningar när det gäller utveckling 

och finansiering av immateriella anläggningstillgångar som 

ännu inte är i bruk. Det innebär att koncernen står inför vissa 

utvecklingsrisker i fråga om att slutföra utvecklingen och 

lansera produkterna. Utvecklingsriskerna omfattar risken att 

produkten inte erhåller regulatoriskt godkännande, och 

därmed är den tekniska genomförbarheten inte helt 

självklar. 

NOT 3 Allmänna redovisningsprinciper 

I denna delårsrapport tillämpas samma 
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redovisningsprinciper som i koncernredovisningen per och 

för det räkenskapsår som avslutades den 31 december 2021. 

Det föreligger inga nya standarder eller ändringar av 

befintliga standarder som haft en väsentlig påverkan på 

koncernens delårsrapport. 

NOT 4 Immateriella anläggningstillgångar 

Jan–dec 

i TEUR 2022 2021 

Redovisat värde, netto per den 1 januari 28 467 17 341 

Nyinvesteringar jan–sep 7 345  3 635 

Nyinvesteringar okt–dec 1 403  2 426  

Avskrivningar jan–sep (928) (949)

Avskrivningar okt–dec (309) (312)

Tillskott av MedicalTree Group – 6 325 

Omräkningsdifferenser (1) 1 

Redovisat värde per den 31 december 35 977 28 467 

För fjärde kvartalet redovisades forsknings- och 

utvecklingskostnader om 1 113 TEUR i resultaträkningen 

eftersom villkoren för aktivering av immateriella 

anläggningstillgångar för dessa kostnader inte är 

uppfyllda (hittills i år: 5 805 TEUR) 

.

NOT 5 Resultat per aktie 

Okt–dec Jan–dec 

i TEUR 2022 2021 2022 2021 

Periodens förlust hänförlig till ägare av Implantica AG (4 514) (6 254) (20 712) (15 361) 

Vägd genomsnittlig andel av A-aktiekapitalet av det totala aktiekapitalet 83,8 % 83,7 % 83,8 % 83,4 % 

Vägd genomsnittlig andel av B-aktiekapitalet av det totala aktiekapitalet 16,2 % 16,3 % 16,2 % 16,6 % 

A-aktier

Periodens förlust hänförlig till innehavare av A-aktier (3 782) (5 232) (17 353) (12 809) 

Vägt genomsnittligt antal utestående A-aktier 58 111 537  57 646 573  58 111 537  56 549 999  

(Förlust ) per A-aktie före och efter utspädning (i euro) (0,07) (0,09) (0,30) (0,23) 

B-aktier

Periodens förlust hänförlig till innehavare av B-aktier (732) (1 022) (3 359) (2 552) 

Vägt genomsnittligt antal B-aktier 1 125 000 000  1 125 000 000  1 125 000 000  1 125 000 000  

(Förlust ) per B-aktie före och efter utspädning (i euro) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 

Resultat per aktieslag 

Resultat per aktieslag (not 6) beräknas utifrån 

nettoresultatet som är hänförligt till aktieägarna i Implantica 

AG baserat på deras andel av aktiekapitalet och det 

genomsnittliga antalet utestående aktier. 

Ingen utspädningseffekt på potentiella utestående aktier 

Påverkan från aktiebaserade ersättningar har inte beaktats i 

beräkningen av resultat per aktie efter utspädning för A-

aktier för det räkenskapsår som avslutades den 31 

december 2022 eller för 2021 eftersom de, till följd av 

nettoförlusterna under dessa perioder, inte skulle ha haft 

någon utspädningseffekt.  

Effekt av aktiesplit 

Den 17 september 2021 röstade den extra bolagsstämman 

för att genomföra en aktiesplit av B-aktierna, 20 mot 1. 

Följaktligen har det vägda genomsnittliga antalet utestående 

B-aktier under samtliga redovisade perioder justerats 

(multiplicerats med 20) för att återspegla bolagets egen

kapitalstruktur som om aktiespliten hade skett i början av

den tidigaste redovisade perioden.
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NOT 6 Aktier 

Aktiekapital 

Koncernens aktiekapital uppgår till 138 723 TCHF (129 137 

TEUR) och fördelar sig på 58 111 537 registrerade aktier 

med ett nominellt värde om 2,00 CHF vardera (A-aktier) 

och 1 125 000 000 aktier med ett nominellt värde om 0,02 

CHF vardera (B-aktier). 

Under perioden var antalet aktier oförändrat. 

Omräkningsdifferenser 

Under de tre månader som avslutades den 31 december 

2022 steg växelkursen EUR/CHF från 1,046 till 1,015. Till 

följd av detta redovisade koncernen en total 

förlust på 3 046 TEUR i övrigt totalresultat hänförligt till 

valutaomräkning av utlandsverksamheternas finansiella 

rapporter och nettoinvesteringar i utlandsverksamheter 

(hittills i år: en vinst om 4 894 TEUR). 

NOT 7 Leasing 

Koncernen ingick två hyresavtal under 2022, ett i Schweiz 

och ett i Liechtenstein, för kontorslokaler med en 

hyresperiod på mellan två och fem år. Avtalsvillkoren 

omfattar inte möjlighet till förlängning eftersom det inte är 

säkert att koncernen kommer att förlänga hyresavtalen. Till 

följd av dessa hyresavtal har nyttjanderättstillgångarna och 

leasingskulderna som ingår i de finansiella skulderna ökat 

med 1 367 TEUR sedan den 31 december 2021. 

NOT 8 Aktierelaterade ersättningar 

Under det räkenskapsår som avslutades den 31 december 

2022 beviljade koncernen totalt 63 811 aktier med 

begränsat innehav till en anställd som omfattas av 

intjäningsvillkor i ett till fem år i anslutning till pågående 

anställning, varigenom 12 762 aktier tilldelas årligen. Det 

verkliga värdet på varje aktie vid tilldelningsdatumet var 

6,34 euro. Dessutom beviljade koncernen aktieoptioner till 

flera anställda som omfattas av intjäningsvillkor i ett till 

fem år i anslutning till pågående anställning. Antalet 

aktieoptioner och teckningskurs beror på den 

genomsnittliga aktiekursen under femton dagar före 

intjänandedatum. Det totala verkliga värdet av de beviljade 

aktieoptionerna är 851 TEUR som ska redovisas över en 

period på fem år. 
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Övrigt 

Telefonkonferens 

Implantica kommer att hålla en telefonkonferens den 17 

februari 2023 kl. 15.00 (CET) med Peter Forsell (VD), 

Andreas Öhrnberg (CFO) och Nicole Pehrsson (VP 

Operations & IR). Se telefonnummer nedan för att delta i 

konferensen: 

Webbsändning 

https://ir.financialhearings.com/implantica-q4-2022 

Telefonnummer för att delta (kostnadsfritt) 
Sverige: +46 8 505 163 86 

Storbritannien: +44 20 319 84884 

USA: +1 412 317 6300 

Pinkod: 2209644# 

Finansiell kalender 

20 april 2023 Årsredovisning 2022 

12 maj 2023  Delårsrapport Q1 2023 

25 maj 2023 Årsstämma 

24 augusti 2023 Delårsrapport Q2 2023 

22 november 2023 Delårsrapport Q3 2023 

Notering 

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier 

Growth Market i Stockholm. Bolaget handlas under 

tickersymbolen IMP A SDB och ISIN-koden SE0014855029. 

Ansvarsfriskrivning 

Vissa uttalanden i denna rapport är framåtblickande, 

och det faktiska utfallet kan skilja sig väsentligt från 

dessa. Utöver de faktorer som uttryckligen har 

kommenterats skulle det faktiska utfallet kunna 

påverkas väsentligt av andra faktorer, bland annat 

påverkan från oönskade bieffekter avseende befintliga 

eller framtida produkter, underlåtenhet att hantera 

kvalitetssystem på ett korrekt sätt, hinder för att 

erhålla CE-märkning, FDA-godkännande eller 

omcertifieringar, att produkterna inte kan omfattas av 

försäkringar eller annan kostnadsersättning vilket 

innebär en risk att de inte får något brett upptag, eller 

att kliniska prövningar inte blir framgångsrika. Därtill 

kommer påverkan från konkurrerande produkter.

Kontakt 

Nicole Pehrsson, Chief Corporate Affairs Officer & Investor Relations 

Telefon: +41 (0)79 335 09 49 

E-post: nicole.pehrsson@implantica.com

Peter Forsell, VD 

Telefon: +423 376 6066 (växel) 

E-post: peter.forsell@implantica.com

Andreas Öhrnberg, CFO 

Telefon: +423 376 6066 (växel) 

E-post: andreas.oehrnberg@implantica.com

Implantica AG 

Aeulestrasse 45 

9490 Vaduz 

Liechtenstein 

www.implantica.com 
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