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Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa

produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en 

individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring).

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2014

·    Årsstämma hölls den 5 maj 2014

·   Nordisk Medicin & Teknik AB (NMT) förvärvades den 1/10 2014. NMT är ett agenturbolag som säljer urologiprodukter

    i Norden. NMT Konsoliderades i koncernen från och med 1 oktober 2014

·   Personella förändringar genomfördes i den amerikanska verksamheten som syftar till att stärka sälj och marknadsföring

     i USA

·   Avtal om CoreTherm skrevs med flera nya svenska sjukhus

·   Arbetet med godkännande i Kina fortgår enligt plan

·   Nyemission gjordes i juni 2014 som tillförde bolaget 15 MSEK efter emissionskostnader.

·   Ny produkt för administrering av läkemedel i prostata ”CoreBloc” lanserades i  USA som ett alternativ till Schelin-katetern 

    som används i Europa

·   Flera positiva vetenskapliga studier om CoreTherm publicerades

·   Forskningsprojektet kring prostatacancer fortsätter enligt plan. Resultatet från pilotstudien på ca 1 500 patienter

    indikerade minskad  prostatacancerincidens hos patienter som tidigare behandlats med CoreTherm

·   Godkännande från FDA (USA) för ny CoreTherm-behandlingskateter för små prostatakörtlar inkom

·   Styrelsen utsåg Fredrik Lindgren till ny styrelseordförande efter det att ProstaLunds tidigare styrelseordförande Bo 

    Håkansson avled till följd av en tragisk olycka. Fredrik Lindgren har varit ledamot i styrelsen sedan 2008.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

·   ProstaLund ingår avtal med Andromeda Medizinische Systeme GmbH om att distribuera Andromeda urologiprodukter

    i Norden utom Norge. Andromeda är ett tyskt bolag som tillverkar system för urodynamik, dvs. utrustning som

    rutinmässigt används på urologkliniker för att ställa diagnos.  

·   Ny patentansökan kring utökade funktioner hos CoreTherm har lämnats in.

·   Ny distributör i Turkiet utsedd

Den finansiella effekten av dessa händelser beräknas bli ökad omsättning och förbättrat resultat.

·   På grund av Fredrik Lindgrens sjukskrivning (se punkt ovan under rubriken Väsentliga händelser under räkenskapsåret)

    har styrelsen i ProstaLund beslutat utse Sonny Schelin till ordförande fram till och med årsstämman den 11 maj 2015.

Förväntad framtida utveckling

Förväntad framtida utveckling av bolaget är:

·   Uppnå maximal marknadspenetration i Sverige

·   Öka USA-närvaron - världens största medtech-marknad

·   Registrering och godkännande av CoreTherm i Kina

·   Påvisa en immunologisk effekt av CoreTherm-behandlingen

I det fall ProstaLunds kommande studier påvisar en tydligt minskad förekomst av prostatacancerfall bedömer styrelsen att

ProstaLunds behandlingsform kommer att få ett väsentligt ökat intresse från såväl patienter som onkologer. Om den 

kommande studien faller väl ut avser styrelsen att se över Bolagets marknadsstrategi och målsättningar för att anpassas 

till dessa nya förutsättningar.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i ProstaLund. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta

risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att

vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte bedömas utan nedanstående är en samlad utvärdering av

tillgänglig information tillsammans med en allmän omvärldsbedömning.
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Bolagsrelaterade risker

·   Finansieringsbehov och kapital

ProstaLunds framtidsplaner kan innebära ökade kostnader för Bolaget. En försening av marknadsgenombrott på nya

marknader kan innebära resultatförsämringar för Bolaget. Det kan inte uteslutas att ProstaLund i framtiden kan behöva anskaffa

ytterligare kapital. Bolaget kan inte heller garantera att eventuellt ytterligare kapital kan anskaffas.

·  Leverantörer/tillverkare

ProstaLund har samarbeten med leverantörer och tillverkare. Det kan inte uteslutas att en eller flera av dessa väljer att bryta sitt 

samarbete med Bolaget, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på verksamheten. Det kan inte heller garanteras att 

ProstaLunds leverantörer och tillverkare till fullo uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Likaså kan en etablering av nya 

leverantörer eller tillverkare bli mer kostsam och/eller ta längre tid än vad Bolaget beräknar.

·   Nyckelpersoner och medarbetare

ProstaLunds nyckelpersoner har stor kompetens och lång erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. En förlust av en eller

flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat.

·   Konkurrenter

En del av Bolagets konkurrenter är multinationella företag med stora ekonomiska resurser. En omfattande satsning och 

produktutveckling från en konkurrent kan medföra risker i form av försämrad försäljning. Vidare kan företag med global 

verksamhet som i dagsläget arbetar med närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets 

verksamhetsområde. Ökad konkurrens kan innebära negativa försäljnings- och resultateffekter för Bolaget i framtiden.

·   Konjunkturutveckling och valutarisk

Externa faktorer såsom inflation, valuta- och ränteförändringar, tillgång och efterfrågan samt låg- och högkonjunkturer kan ha

inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering. ProstaLunds framtida intäkter och aktievärdering kan bli 

negativt påverkade av dessa faktorer, vilka står utom Bolagets kontroll. En del av försäljningsintäkterna kan komma att inflyta i

internationella valutor. Valutakurser kan väsentligen förändras.

·   Politisk risk

ProstaLund är verksamt i och genom ett stort antal olika länder. Risker kan uppstå genom förändringar av lagar, skatter, tullar, 

växelkurser och andra villkor för utländska bolag. Bolaget påverkas även av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i 

dessa länder. Bolaget kan också komma att påverkas negativt av eventuella inrikespolitiska beslut. Ovanstående kan medföra

negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat.

·   Marknadstillväxt

ProstaLund planerar att expandera under de kommande åren, dels genom att öka marknadsandelarna i de länder och regioner 

man redan har etablerat sig i och dels genom att etablera sig i nya länder och regioner. En etablering i nya länder och regioner 

kan medföra problem och risker som är svåra att förutse. Vidare kan etableringar försenas och därigenom medföra

intäktsbortfall. En snabb tillväxt kan även innebära att Bolaget gör förvärv av andra företag. Uteblivna synergieffekter och ett 

mindre lyckosamt investeringsarbete kan påverka såväl Bolagets verksamhet som resultatet på ett negativt sätt. En 

tillväxt kan medföra problem på det organisatoriska planet. Det kan vara svårt att rekrytera rätt personal och det kan uppstå 

svårigheter avseende att framgångsrikt integrera ny personal i organisationen.

·   Patent

ProstaLund har ett stort antal patent (se rubrik ”Patent” tidigare i detta memorandum). Bolaget kan inte garantera att ett 

godkänt patent kommer att utgöra ett fullgott kommersiellt skydd i framtiden.

·   Utvecklingskostnader

ProstaLund kommer fortsättningsvis att nyutveckla och vidareutveckla produkter inom sitt verksamhetsområde. Tids- och

kostnadsaspekter för produktutveckling kan vara svåra att på förhand fastställa med exakthet. Detta medför en risk att en 

planerad produktutveckling blir mer kostnadskrävande än planerat.

·   Produktansvar

Beaktat verksamhetens art är det relevant att beakta ProstaLunds produktansvar, som uppstår då Bolaget utvecklar och

kommersialiserar produkter. Styrelsen bedömer att Bolagets nuvarande försäkringsskydd är tillfredsställande, med hänsyn till 

verksamhetens art och omfattning. Det finns dock inga garantier för att Bolagets försäkringsskydd till fullo ska kunna täcka 

5  (27)  



ProstaLund AB (publ)

556745-3245

eventuella framtida rättsliga krav, vilket skulle kunna påverka ProstaLunds verksamhet och resultat negativt.

Aktierelaterade risker

·   Kursvariationer

Det finns en risk att aktiekursen genomgår stora variationer. Kursvariationer kan uppkomma genom stora förändringar av köp- 

och säljvolymer och behöver inte nödvändigtvis ha ett samband med ProstaLunds underliggande värde.

Kursvariationerna kan påverka Bolagets aktiekurs negativt.

·   Psykologiska faktorer

Värdepappersmarknaden kan komma att påverkas av psykologiska faktorer. Bolagets värdepapper kan komma att påverkas

på samma sätt som alla andra värdepapper som löpande handlas på olika listor. Psykologiska faktorer och dess effekter på

kursutveckling är i många fall svåra att förutse och kan komma att påverka Bolagets aktiekurs negativt.

·   Marknadsplats

Bolagets aktie är noterad på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Aktier som är 

noterade på AktieTorget omfattas inte av lika omfattande regelverk som de aktier som är upptagna till handel på reglerade 

marknader. AktieTorget har ett eget regelsystem, som är anpassat för mindre bolag och tillväxtbolag, för att främja ett gott 

investerarskydd. Som en följd av skillnader i de olika regelverkens omfattning, kan en placering i aktier som handlas på 

AktieTorget vara mer riskfylld än en placering i aktier som handlas på en reglerad marknad.  

·   Utdelning

Under den period som omfattas av den finansiella historiken i denna Årsredovisning har ingen utdelning skett i ProstaLund.

Bolaget har gått in i en utvecklingsfas och eventuella överskott är i första hand planerade att investeras i Bolagets utveckling.

Inga garantier kan lämnas för att bolagsstämma kommer att besluta om framtida utdelningar.

Forskning och utveckling

·   Bolaget bedriver forskning och utveckling inom sitt produktområde. En ny produkt, CoreBloc, har utvecklats under det

    gångna året primärt för den amerikanska marknaden. Ytterligare en annan produkt för behandling av små prostatakörtlar

    med CoreTherm fick amerikanskt FDA-godkännande (s.k. PMA) under året.

·   Nuvarande behandlingsenhet moderniseras under innevarande år. 

·   Patent är en viktig del i bolagets affärsstrategi. Utveckling som bedöms som patenterbar skall generellt sett skyddas. 

·   Forskningsprojektet kring prostatacancer fortsätter enligt plan. Resultatet från pilotstudien på ca 1 500 patienter indikerade 

    minskad prostatacancerincidens hos patienter som tidigare behandlats med CoreTherm och följs under innevarande år upp

    med supporterande studier.

Möjligheterna till fortsatt drift

Koncernen har meddelat sin avsikt att söka produktgodkännande i Kina för CoreTherm och att genomföra studier för att

söka belägga CoreTherms profylaktiska effekt mot prostatacancer. Detta och andra faktorer kan ge upphov till ett 

kapitalbehov. Styrelsen kommer i så fall undersöka olika möjligheter till finansiering, varav en nyemission av aktier kan vara ett 

alternativ.

Miljöpåverkan

Bolaget bedriver inte någon verksamhet som är tillståndspliktig enligt Miljöbalken.

Ägarförhållanden

Innehav över 10%- 

William Gunnarsson via BWG Invest Sàrl 21%

Bo Håkanssons dödsbo genom bolag 17%

VD´s Kommentar

År 2014 har kännetecknats av fortsatt fokus på försäljningsexpansion främst i Skandinavien och i USA. Under året har  vi förstärkt

bolaget med fler seniora säljare i Sverige och i USA. Glädjande nog märker vi också ett rejält ökat intresse för CoreTherm,

både på hemmamarknaden och i USA. Flera nya sjukhus står i startgroparna för att erbjuda sina patienter CoreTherm-behandling

och våra befintliga kunder beställer mer än tidigare. Under året har vår produktportfölj för CoreTherm också kompletterats med 

två nya produkter avsedda för den amerikanska marknaden.

6  (27)  



ProstaLund AB (publ)

556745-3245

Resultatförsämringen jämfört med 2013 beror i allt väsentligt på den satsning vi gör på sälj och marknadsföring vilket varit alldeles

nödvändigt för att ha växtkraft in i framtiden. Bolaget är nu rätt positionerat för att signifikant öka omsättning och förbättra resultatet 

framgent.

Utsikter för 2015

Fokus för 2015 ligger på ökad marknadsbearbetning och försäljning. Vi ser Kina som en högintressant marknad för CoreTherm och 

arbetet med att få CFDA-godkännande fortgår enligt plan. Forskningsprojektet kring prostatacancer-prevention fortsätter enligt plan.

Flerårsöversikt koncernen* 2014 2013 2012

Nettoomsättning (tkr) 9 613 8 614 7 654

Resultat efter finansiella poster (tkr) -7 817 -4 641 -575

Rörelsemarginal (%) -81,3% -53,3% -21,0%

Balansomslutning (tkr) 15 856 9 611 6 914

Soliditet (%) 75,0% 54,5% 67,8%

Antal anställda 7 6 3

Flerårsöversikt Moderföretaget* 2014 2013 2012

Nettoomsättning (tkr) 7 906 7 596 6 584

Resultat efter finansiella poster (tkr) -6 203 -3 987 66

Rörelsemarginal (%) -78,6% -51,8% -15,7%

Balansomslutning (tkr) 18 173 10 932 7 213

Soliditet (%) 85,4% 61,1% 76,5%

Antal anställda 5 5 2

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel

Överkursfond 70 234 203

Balanserat resultat -53 322 876

Årets resultat -6 203 390

10 707 937

disponeras så att

i ny räkning överföres 10 707 937

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för veksmahetsåret. Beträffande koncernens och moderbolagets resultat och

ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat och balansräkningar samt tillhörande redovisningprinciper och noter.

Koncernen och moderbolagets resultat- och balansräkning, blir föremål för fastställelse på årstämman den 11 maj 2015.
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Koncernens resultaträkning

Not

2014-01-01

-2014-12-31

2013-01-01

-2013-12-31

Nettoomsättning 1,5 9 613 8 614

Kostnad för sålda varor -2 462 -2 571

Bruttoresultat 7 151 6 043

Försäljningskostnader -10 040 -6 428

Administrationskostnader 2 -4 929 -3 548

Forsknings- och utvecklingskostnader -784 -668

Övriga rörelseintäkter 790 56

Övriga rörelsekostnader 0 -43

Rörelseresultat -7 812 -4 588

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper och fordringar 

som är anläggningstillgångar 0 37

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 58 3

Räntekostnader och liknande resultatposter -63 -93

-5 -53

Resultat efter finansiella poster -7 817 -4 641

Skatt på årets resultat 7 -17 0

Uppskjuten skatt -16 -4

Årets resultat -7 786 -4 645

Hänförligt till

     Moderföretagets aktieägare -7 786 -4 645
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Koncernens balansräkning

Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för forsknings- och 

utvecklingsarbeten och liknande arbeten 8 1 585 1 150

Goodwill 9 750 924

2 335 2 074

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 220 338

220 338

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 9 9

9 9

Summa anläggningstillgångar 2 564 2 421

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter 429 435

Varor under tillverkning 180 86

Färdiga varor och handelsvaror 4 215 1 424

4 824 1 945

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 581 1 392

Övriga fordringar 386 1 136

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 535 425

2 502 2 953

Kassa och bank 15 5 966 2 292

Summa omsättningstillgångar 13 292 7 190

SUMMA TILLGÅNGAR 15 856 9 611
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Koncernens balansräkning

Not 2014-12-31 2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Aktiekapital (4 815 722 aktier) 4 816 3 185

Övrigt tillskjutet kapital 15 152 6 689

Omräkningsdifferenser -296 5

Annat eget kapital inklusive årets resultat -7 786 -4 645

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 11 886 5 234

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 918 2 081

Aktuella skatteskulder 430 0

Övriga skulder 365 1 413

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 257 883

3 970 4 377

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 15 856 9 611

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter 900 Inga

Ansvarsförbindelser 500 Inga
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Rapport över förändringar i koncernens egna kapital Övrigt Annat eget 

tillskjutet kapitel inkl.

Aktiekapital       kapital årets resultat Totalt

Ingående balans 2013-01-01 2 439 2 812 -561 4 690

Transaktioner med ägare:

Nyemission 746 4 406 0 5 152

Effekter av ändrade 

redovisningsprinciper 0 0 0 0

Omräkningsdifferenser 0 37 0 37

Årets resultat 0 0 -4 645 -4 645

Utgående balans 2013-12-31 3 185 7 255 -5 206 5 234

Transaktioner med ägare:

Nyemission 1 631 15 924 0 17 555

Emissionskostnader -2 512

Effekter av ändrade 

redovisningsprinciper 0 0 0 0

Omräkningsdifferenser 0 -296 0 -296

Årets resultat 0 0 -7 786 -7 786

Utgående balans 2014-12-31 4 816 20 062 -12 992 11 886
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Koncernens kassaflödesanalys

Not

2014-01-01

-2014-12-31

2013-01-01

-2013-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -7 817 -4 641

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

     Avskrivningar och nedskrivningar 392 359

     Kursdifferenser likvida medel -574 4

     Övriga avsättningar 0 -565

     Reversering av nedskrivning fordran 0 -38

-7 999 -4 881

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital -7 999 -4 881

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager -2 879 -274

Förändring av rörelsefordringar 451 -440

Förändring av rörelseskulder -407 1 719

Kassaflöde från den löpande verksamheten -10 834 -3 876

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -535 -630

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -79

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -535 -709

Finansieringsverksamheten

Nyemission 15 043 5 152

Upptagna lån 0 1 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 15 043 6 152

Årets kassaflöde 3 674 1 567

Likvida medel vid årets början 2 292 737

Kursdifferens i likvida medel 0 -12

Likvida medel vid årets slut 5 966 2 292
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Moderföretagets resultaträkning

Not

2014-01-01

-2014-12-31

2013-01-01

-2013-12-31

Nettoomsättning 1,5 7 906 7 596

Kostnad för sålda varor -1 645 -3 115

Bruttoresultat 6 261 4 481

Försäljningskostnader -6 707 -4 141

Administrationskostnader 2 -5 001 -3 621

Forsknings- och utvecklingskostnader -784 -668

Övriga rörelseintäkter 17 56

Övriga rörelsekostnader 0 -43

Rörelseresultat 3,4,6 -6 214 -3 936

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper och fordringar 

som är anläggningstillgångar 0 37

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 58 3

Räntekostnader och liknande resultatposter -47 -91

11 -51

Resultat efter finansiella poster -6 203 -3 987

Resultat före skatt -6 203 -3 987

Årets resultat -6 203 -3 987
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Moderföretagets balansräkning

Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för forsknings- och 

utvecklingsarbeten och liknande arbeten 8 1 585 1 150

Goodwill 9 654 924

2 239 2 074

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 220 309

220 309

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 11,12 514 50

Fordringar hos koncernföretag 13 3 745 130

4 259 180

Summa anläggningstillgångar 6 718 2 563

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter 429 435

Varor under tillverkning 180 86

Färdiga varor och handelsvaror 3 437 1 369

4 046 1 890

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 674 1 088

Fordringar hos koncernföretag 0 1 653

Övriga fordringar 386 1 113

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 534 424

1 594 4 278

Kassa och bank 15 5 815 2 201

Summa omsättningstillgångar 11 455 8 369

SUMMA TILLGÅNGAR 18 173 10 932
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Moderföretagets balansräkning

Not 2014-12-31 2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Bundet eget kapital

Aktiekapital (4 815 722 aktier) 4 816 3 185

4 816 3 185

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 16 911 7 486

Årets resultat -6 203 -3 987

10 708 3 499

15 524 6 684

Långfristiga skulder 16

Skulder till koncernföretag 50 50

50 50

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 574 2 081

Övriga skulder 146 1 300

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 879 817

2 599 4 198

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 18 173 10 932

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter 19 Inga Inga

Ansvarsförbindelser 20 500 Inga

15  (27)  



ProstaLund AB (publ)

556745-3245

Rapport över förändringar i moderföretagets egna kapital

Bundet eget kapital

Aktie- Uppskrivnings- Överkursfond Balanserat Årets Totalt

kapital fond resultat resultat

Ingående balans 2013-01-01 2 439 0 52 416 -49 402 66 5 519

Omföring resultat föregående år 0 0 0 66 -66 0

Transaktioner med ägare:

Nyemission 746 0 4 406 0 0 5 152

Effekter av ändrade 

redovisningsprinciper 0 0 0 0 0

Årets resultat 0 0 0 -3 987 -3 987

Utgående balans 2013-12-31 3 185 0 56 822 -49 336 -3 987 6 684

Omföring resultat föregående år 0 0 -3 987 3 987 0

Transaktioner med ägare:

Nyemission 1 631 0 13 412 0 0 15 043

Effekter av ändrade 

redovisningsprinciper 0 0 0 0 0

Årets resultat 0 0 0 -6 203 -6 203

Utgående balans 2014-12-31 4 816 0 70 234 -53 323 -6 203 15 524

Fritt eget kapital
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Moderföretagets kassaflödesanalys

2014-01-01

-2014-12-31

2013-01-01

-2013-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -6 203 -3 987

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

     Avskrivningar och nedskrivningar 359 359

     Kursdifferenser likvida medel 0 4

     Reversering av nedskrivningar fordran 0 -37

-5 844 -3 661

Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 844 -3 661

före förändringar av rörelsekapital

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager -2 156 -289

Förändring av rörelsefordringar 2 684 -1 382

Förändring av rörelseskulder -1 599 1 528

Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 915 -3 804

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -435 -630

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -44

Investeringar i finansiella tillgångar -4 079 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 514 -674

Finansieringsverksamheten

Nyemission 15 043 5 152

Upptagna lån 0 1 000

Egen text 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 15 043 6 152

Årets kassaflöde 3 614 1 674

Likvida medel vid årets början 2 201 531

Kursdifferens i likvida medel 0 -4

Likvida medel vid årets slut 5 815 2 201
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Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper m.m.

Allmänna redovisningsprinciper

Förstagångstillämpning av BFNAR 2012:1 (K3)

Korrigeringar av jämförelseårets resultat- och balansräkningar samt ingångsbalansräkning

Bedömningar och uppskattningar

Redovisningsprinciper - 

Koncernredovisning

Intäktsredovisning

Försäljning av varor

Ränta, royalty och utdelning

Låneutgifter

Royalty periodiseras i enlighet med överenskommelsens ekonomiska innebörd.

Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är 

förknippade med transaktionen har tillförts koncernen samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med 

ägandet av varan har överförts till köparen.

Intäkten redovisas till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Det innebär att intäkten redovisas till nominellt värde 

(fakturabelopp) om ersättning erhålls i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Ränta redovisas som intäkt enligt den s.k. effektivräntemetoden.

I koncernredovisningen faller koncernföretagens bokslutsdispositioner bort och ingår i det redovisade resultatet efter avdrag för 

uppskjuten skatt. Detta innebär att koncernföretagens obeskattade reserver i koncernens balansräkning fördelas mellan uppskjuten 

skatteskuld och eget kapital.

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget samt dess dotterföretag. 

Med dotterföretag avses de företag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande. I normalfallet avser 

detta företag där moderföretaget innehar mer än 50 % av rösterna. I koncernredovisningen ingår dotterföretagen från den dagen 

koncernen erhåller bestämmande inflytande tills den dag det inte längre föreligger. Dotterföretagens redovisningsprinciper 

överensstämmer med koncernens redovisningsprinciper i övrigt.

Följande antaganden om framtiden och andra väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen skulle kunna innebära en 

betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår.

Inga korrigeringar har skett av jämförelseårets resultat- och balansräkningar när dessa omräknats i samband med övergången till 

BFNAR 2012:1 (K3).

Detta är första gången koncernen och moderföretaget tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Koncernen och moderföretaget tillämpade tidigare

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens 

allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Låneutgifter för lånat kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period de uppstår.

Utdelning redovisas som intäkt när aktieägarens rätt till betalning är säkerställd.
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Leasingavtal

Koncernen som leasetagare

Ersättningar till anställda

Omräkning av poster i utländsk valuta

Skatt

Aktuell skatt

Uppskjuten skatt

Anläggningstillgångar

Utgifter för forskning och utveckling

Utgifter för forskning, dvs. planerat och systematiskt sökande i syfte att erhålla ny vetenskaplig eller teknisk kunskap

och insikt, redovisas som kostnad när de uppkommer.

Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter

som uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

  - Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas eller säljas.

  - Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den.

  - Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion 

redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och 

eventuella nedskrivningar.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt 

balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader 

som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller 

underskott. 

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp.  Uppskjuten 

skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period 

förändringen lagstadgats. Uppskjutna skattefordringar reduceras till den del det inte är sannolikt att den underliggande skattefordran 

kommer att kunna realiseras inom en överskådlig framtid. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiella anläggningstillgång och 

uppskjuten skatteskuld som avsättning. 

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte 

redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån per den skattesats som gäller per balansdagen.

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning sker 

linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.

Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som koncernen lämnar till de anställda. Koncernens ersättningar innefattar 

bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). Redovisning sker i 

takt med intjänandet. Ersättningar till anställda efter avslutad anställning avser avgiftsbestämda eller förmånsbestämda 

pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser, vare 

sig legala eller informella, att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda 

pensionsplaner. Koncernen har övriga långfristiga ersättningar till anställda 

Koncernen är leastagare genom så kallade operationella leasingavtal då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med 

tillgången inte har övergått till koncernen. Leasingavgifterna, inklusive en eventuell första förhöjd hyra, redovisas som en kostnad linjärt 

över leasingperioden.

Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den 

period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och 

rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som 

finansiella poster.
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  - Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar

  - Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för  

   att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.

  - De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade

 avskrivningar och nedskrivningar.

Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång utgörs av samtliga direkt hänförbara

utgifter (t.ex. material och löner).

Indirekta tillverkningskostnader som utgör mer än en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för tillverkningen

och uppgår till mer än ett obetydligt belopp räknas in i anskaffningsvärdet.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för forsknings- och 

utvecklingsarbeten och liknande arbeten 5 år

Goodwill 5 år

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år

Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar

Finansiella instrument  

Varulager

Fordringar, skulder och avsättningar

Redovisningsprinciper - Moderföretaget

Endast redovisningsprinciper som avviker från de som tillämpas i koncernredovisningen

Andelar i koncernföretag

Andelar i koncernföretag redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Utdelningar redovisas som intäkt, 

även om utdelningen avser ackumulerade vinster innan förvärvstidpunkten. Utdelningen redovisas i normalfallet när behörigt organ 

Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de 

beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet 

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med 

nettoförsäljningsvärdet avses varornas beräknade försäljningspris, minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden 

Finansiella instrument värderas till verkligt värde.

Koncernen tillämpar den s.k. "aktiveringsmodellen" avseende internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Metoden innebär 

att samtliga utgifter som uppfyller kriterierna i K3 aktiveras som immateriell anläggningstillgång och skrivs av under tillgångens 
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Noter

Not 1  Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande:

               Koncernen                      Moderföretaget

2014 2013 2014 2013

Verksamhetsgren CoreTherm 8 653 8 614 7 906 7 596

Verksamhetsgren Agentprodukter 960 0 0 0

9 613 8 614 7 906 7 596

Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader enligt följande:

               Koncernen                      Moderföretaget

2014 2013 2014 2013

Sverige 5 693 3 679 5 693 3 626

Försäljning utanför EU 2 898 3 646 1 191 2 681

Försäljning inom EU exkl Sverige 1 022 1 289 1 022 1 289

9 613 8 614 7 906 7 596

Not 2  Arvode till revisorer

               Koncernen                      Moderföretaget

2014 2013 2014 2013

KPMG

Revisionsuppdraget 107 61 107 61

107 61 107 61

Ernst & Young AB

Revisionsuppdraget 9 0 0 0

Skatterådgivning 3 0 0 0

12 0 0 0

Not 3  Leasingavtal - leasetagare

Operationell leasing

               Koncernen                      Moderföretaget

2014 2013 2014 2013

Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal 137 142 137 142

Not 4  Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda Antal

anställda

Varav

män

Antal

anställda

Varav

män

Moderföretaget

Sverige 4 50% 4 50%

Danmark 1 0% 1 0%

5 40% 5 40%

Dotterföretag

USA 2 50% 1 0%

2 0% 1 0%

Koncernen totalt 7 43% 6 33%

2014 2013
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Löner och andra ersättningar Löner och

andra

Sociala

kostnader

Löner och

andra

Sociala

kostnader

Moderföretaget 3 370 1 493 2 737 1 284

(526) (533)

Dotterföretag 1 459 143 291 0

(0) (0)

Koncernen totalt 4 829 1 636 3 028 1 284

(526) (533)

Av Moderföretagets pensionskostnader avser 0 (f.å. 0) gruppen styrelse och VD.

Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (f.å. 0).

Av Koncernens pensionskostnader avser 0 (f.å. 0) gruppen styrelse och VD.

Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (f.å. 0).

Löner och andra ersättningar fördelat mellan styrelseledamöter och VD resp. övriga anställda. 

Styrelse och 

VD (varav Övriga

anställda

Styrelse och 

VD (varav Övriga

anställdaModerföretaget 207 3 163 194 2 543

(0) (0)

Dotterföretag 0 1 459 0 291

(0) (0)

Koncernen totalt 207 4 622 194 2 834

Medelantalet anställda Antal

anställda

Varav

män

Antal

anställda

Varav

män

Moderföretaget 5 40% 5 40%

Dotterföretag 2 50% 1 0%

Totalt koncernen 7 43% 6 33%

Löner och andra ersättningar

2014 2013 2014 2013

Styrelse och VD 207 194 207 194

Härav tantiem (0) (0) (0) (0)

Övriga anställda 4 622 2 834 3 163 2 543

4 829 3 028 3 370 2 737

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och VD 0 0 0 0

Pensionskostnader övriga anställda 526 533 526 533

Övriga sociala kostnader 1 113 751 967 751

1 639 1 284 1 493 1 284

Pensionsförpliktelser

Styrelse och VD 0 0 0 0

2014 2013

2013

2014

Koncernen Moderföretaget

2014

2013
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Könsfördelning bland ledande befattningshavare

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Andel kvinnor i styrelsen 0% 0% 0% 0%

Andel män i styrelsen 100% 100% 100% 100%

Andel kvinnor bland övriga ledande

befattningshavare 50% 50% 100% 100%

Andel män bland övriga ledande

befattningshavare 50% 50% 0% 0%

Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen.

Not 5  Inköp och försäljning mellan koncernföretag

2014 2013

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom

koncernen 0% 0%

Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag 

inom koncernen 14% 15%

Not 6  Av- och nedskrivningarnas fördelning per funktion

               Koncernen                      Moderföretaget

2014 2013 2014 2013

Kostnad sålda varor 392 359 359 359

392 359 359 359

Not 7  Skatt på årets resultat

2014 2013 2014 2013

Aktuell skatt -17 0 0 0

Förändring av uppskjuten skatt -16 -4 0 0

Summa redovisad skatt -33 -4 0 0

Not 8  Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 150 520 1 150 520

Årets anskaffningar 435 630 435 630

Utgående ackumulerade 1 585 1 150 1 585 1 150

anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade 0 0 0 0

avskrivningar

Utgående redovisat värde 1 585 1 150 1 585 1 150

Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

ModerföretagetKoncernen

Koncernen Moderföretaget
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Not 9  Goodwill

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 350 1 350 1 350 1 350

Årets anskaffningar 100 0 0 0

Utgående ackumulerade 1 450 1 350 1 350 1 350

anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -426 -156 -426 -156

Årets avskrivningar -274 -270 -270 -270

Utgående ackumulerade -700 -426 -696 -426

avskrivningar

Utgående redovisat värde 750 924 654 924

Not 10  Maskiner och andra tekniska anläggningar

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 473 400 444 400

Årets anskaffningar 0 73 0 44

Utgående ackumulerade 473 473 444 444

anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -135 -46 -135 -46

Årets avskrivningar -118 -89 -89 -89

Utgående ackumulerade -253 -135 -224 -135

avskrivningar

Utgående redovisat värde 220 338 220 309

Not 11  Andelar i koncernföretag

2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 50 51 934

Årets anskaffningar 464 0

Försäljningar/utrangeringar 0 -51 884

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 514 50

Ingående uppskrivningar 0 51 884

Försäljningar/utrangeringar 0 -51 884

Utgående ackumulerade uppskrivningar 0 0

Utgående redovisat värde 514 50

Not 12  Specifikation av andelar i  koncernföretag

Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört

Namn andel andel

Antal

andelar värde

Lund Instruments AB 100% 100% 1 000 50

Nordisk Medicin & Teknik AB 100% 100% 500 464

CoreTherm Medical Inc. 100% 100% 0

Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget
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Org.nr. Säte

Lund Instruments AB 556561-9250 Lund

Nordisk Medicin & Teknik AB 556823-3042 Borås

CoreTherm Medical Inc. 45-2799796 Tampa FL

Not 13  Fordringar hos koncernföretag

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 0 0 897 2 027

Tillkommande fordringar 0 0 0 0

Omklassificeringar 0 0 3 615 -1 130

Utgående ackumulerade 0 0 4 512 897

anskaffningsvärden

Ingående nedskrivningar 0 0 -767 -924

Amorteringar, avgående fordringar 0 0 0 -373

Återförda nedskrivningar 0 0 0 37

Omklassificeringar 0 0 0 493

Utgående ackumulerade 0 0 -767 -767

nedskrivningar

Utgående redovisat värde 0 0 3 745 130

Not 14  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Förutbetalda hyreskostnader 15 140 15 140

Förutbetalda försäkringspremier 101 18 101 18

Övriga förutbetalda kostnader 419 267 418 266

535 425 534 424

Not 15  Kassa och bank

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Kassamedel 5 966 2 292 5 815 2 201

5 966 2 292 5 815 2 201

Not 16  Långfristiga skulder

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Förfaller mellan 1 och 5 år efter

balansdagen

Skulder till koncernföretag 0 0 50 50

0 0 50 50

Not 17  Checkräkningskredit

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Beviljad kredit 500 0 0 0

Utnyttjad kredit 103 0 0 0

Koncernen Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Koncernen

Koncernen

Moderföretaget

Moderföretaget

Moderföretaget

Koncernen
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ProstaLund AB (publ)

556745-3245

Not 18  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Upplupna löner 379 345 105 345

Upplupna semesterlöner 376 147 376 147

Upplupna sociala avgifter 146 46 146 46

Upplupna räntekostnader 5 75 0 75

Övriga upplupna kostnader 351 270 252 204

1 257 883 879 817

Not 19  Ställda säkerheter

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Säkerheter ställda för egna skulder till kreditinstitut:

Företagsinteckningar 900 0 0 0

900 0 0 0

Not 20  Ansvarsförbindelser

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Borgensförbindelser till förmån för

koncernföretag 500 0 500 0

Not 21  Rörelseförvärv

Under året har följande väsentliga rörelseförvärv skett:

Moderföretaget förvärvade den 1/10 2014 Nordisk Medicin & Teknik AB. Resultatet för NMTs sista kvartal 2014 har införlivats i

koncernens resultat- och balansräkningar. Bolaget ingår i moderbolagets balansräkning till ett värde motsvarande NMTs egna kapital

per den 1/10 jämte kostnader hänförliga till förvärvet.

Koncernen Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget
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ProstaLund AB (publ)

556745-3245

Not 22  Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen

Justerat eget kapital

Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med uppskjuten skatt.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Lund den 30 mars 2015

Fredrik Lindgren William Gunnarsson

Ordförande

Sonny Schelin Magnus Bolmsjö

Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 30 mars 2015

KMPG AB

Dan Kjellqvist

Auktoriserad Revisor
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ABCD 

Revisionsberättelse 
Till årsstämman i ProstaLund AB (publ), org. nr 556745-3245

Rapport om årsredovisningen och koncernre-
dovisningen 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för ProstaLund AB (publ) för år 2014.   

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovis-
ningen och koncernredovisningen 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild en-
ligt årsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen, och för den interna 
kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredo-
visning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.  

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernre-
dovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i 
Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav 
samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet 
att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions-
bevis om belopp och annan information i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska ut-
föras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga fel-
aktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedöm-
ning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är 
relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och kon-
cernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att ut-
forma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar 
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisnings-
principer som har använts och av rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom 
en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovis-
ningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets 
och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2014 
och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.  

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning för ProstaLund AB (publ) för år 
2014. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen en-
ligt aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om för-
valtningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige.  

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver 
vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget 
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkstäl-
lande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även 
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktö-
ren på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsre-
dovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.  

Uttalanden 

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

                      

                                                                  

Lund den 31 mars 2015  

       

KPMG AB  

        

      

Dan Kjellqvist  
Auktoriserad revisor  

 

  


