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VD har ordet 

2013 har varit ett framgångsrikt år för Doxa-koncernen. Ett omtag i marknadsföringen har gett 
dentalcementet Ceramir® Crown & Bridge ordentlig fart på primärmarknaden USA och Doxa har 
mer än fördubblat försäljningen jämfört med 2012. 
 
Vi gick ur 2012 med 1160 kunder och en omsättning på 2,8 MSEK. Under 2013 har vi nått 6,3 MSEK 
i omsättning och införskaffat drygt 2000 nya kunder, det vill säga ackumulerat ca 3200 tandläkare 
registrerade i vår kundbas!  

  

FÖRDUBBLAT ANTAL CE-EVENT 
En av våra framgångsfaktorer har varit en medveten 
satsning på så kallade CE-event. CE står för Continuing 
Education och är utbildningsevent där de amerikanska 
tandläkarna både uppdaterar sina dentala kunskaper 
och samtidigt förtjänar de CE-poäng som de behöver för 
att få behålla sin legitimation. Eventen genomförs med 
kända och meriterade föreläsare, så kallade Key Opinion 
Leaders. 
 
Dessa föreläsare är själva tandläkare och föreläser på 
tandläkarens eget ”språk” och förklarar det specifika 
med olika material och varför de gillar att arbeta med 
just dessa material. Tandläkarna får ofta med sig olika 
tips och knep och har dessutom även möjlighet att ställa 
egna frågor, vilket gör eventen mycket uppskattade. 

2011 2012 2013 2014

2 

72 

159 

300 

VÄL MOTTAGET 
Sedan lanseringen på den amerikanska marknaden har Ceramir Crown & Bridge mottagit ett flertal 
utmärkelser och under 2013 blev det ytterligare två, ”Top Innovative Cement 2013” av tidskriften The 
Dental Advisor och ”Best in Class Technology” av prestigefyllda The Pride Institute. 
 
 
FRAMTIDEN 
Doxa har på kort tid åstadkommit en stark lansering på den amerikanska marknaden, i konkurrens med 
globala jättar som 3M, GC med flera. Det är utan tvekan så att biokeramer är framtidens teknologi och 
med Ceramirs mycket goda kliniska resultat ligger vi i framkant på denna utveckling. 
 
De nya satsningar som nu görs med Ceramirs patenterade teknologi, vars egenskaper ligger helt i linje 
med vad marknaden efterfrågar i såväl patient- och användarvänlighet som kliniska egenskaper! 
 
Första produkten i pipeline är en s k Endo Sealer, en produkt som används vid rotfyllning för att täta 
rotkanalen mellan tandvägg och det guttaperkastift som används för utfyllnad av kanalen. Med Ceramirs 
antibakteriella egenskaper och med materialintegration med tanden på nanonivå, kommer det att bli en 
viktig produkt i ett kliniskt utsatt område. Den ligger även formuleringsmässigt närmast det nuvarande 
dentalcementet, Ceramir® Crown & Bridge. 
 

Torbjörn Larsson 
VD 
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Detta är Doxa 

VERKSAMHET 
Doxas AB:s affärsidé är att utveckla, tillverka och kommersialisera biokeramiska dentalprodukter. 
Den första produkten Ceramir® Crown & Bridge lanserades i Sverige under 2009 och har i såväl klinik- 
som marknadsstudier visat imponerande resultat och nått en marknadsandel om ca 2 procent i 
Sverige. Ceramir® Crown & Bridge lanserades i USA under våren 2011, där produkten sedan dess 
mottagit ett flertal utmärkelser. Per årsslutet 2013 hade bolaget en kundbas om cirka 3 200 
registrerade tandläkare i USA. 

Affärsmodellen bygger på 

 Utveckling av biokeramiska dentalprodukter utifrån Ceramir® plattformen, där Ceramir® 
Crown & Bridge är den första produkten som är lanserad kommersiellt.  

 Skapa samarbeten, dels med dentala distributörer för Amerika, Europa och Asien, där 
samarbetet med Henry Schein i USA är det mest utvecklade och framgångsrika; dels på 
senare tid med stora dentallaboratorier som Glidewell Laboratories, världens största 
tillverkare av tandkronor.  

 Marknadsbearbetning framför allt i USA med olika typer av utbildningsseminarier, något som 
varit mycket framgångsrikt det senaste året. Dessa genomförs tillsammans med välkända och 
välrenommerade föreläsare och opinionsbildare. 

 Utveckla och anpassa Ceramir® produktplattform för ytterligare dentala 
användningsområden såsom fyllnadsmaterial inklusive försegling, rotfyllnadsmaterial (hit 
räknas bland annat ortograda och retrograda rotfyllningar samt pulpaöverkappningar) och 
implantat.  

 Aktivt söka industriella samarbeten inom dentalområdet, dels för att uppnå en bredare 
marknadspenetration och dels också för att bidra till finansieringen av produktutveckling 
baserad på Ceramir-teknologin. Sådan samverkan kan komma att innefatta licensiering eller 
så kallade private brands. 

 
Utvecklingsarbetet bakom Ceramir® produktplattform bygger på grundidén att material som ska 
användas för att laga tänder ska vara så naturnära som möjligt och skapa harmoni i munhålan genom 
att ha fysikaliska och mekaniska egenskaper som ligger nära tandens. Ceramir® är därför designad 
med en kemisk uppbyggnad som liknar hydroxyapatit (tandens material) men med högre 
motståndskraft mot syraangrepp, förmåga till remineralisering av tanden och förmåga att skapa 
naturliga kontaktzoner utan spänningar, varken termiska eller mekaniska. Ceramir®-teknologin finns 
idag i en färdig produkt, Ceramir® Crown & Bridge. Den har tre ”unique selling points”: naturligt 
material, permanent försegling av tanden samt unika hanteringsegenskaper. 

Under 2010 respektive 2011 skrev Doxa ett svenskt distributionsavtal med AB Nordenta respektive 
ett globalt (exkl Sverige) med Henry Schein Inc. Den amerikanska marknaden har efter en trög start 
nu tagit fart ordentligt och Ceramir® Crown & Bridge tas emot väl av de amerikanska tandläkarna. 
Bolaget har ersatt AB Nordenta med Unident AB för Sverige. Ett kompletterande samarbete gäller 
stora dentallaboratorier, det vill säga de som tillverkar kronorna som Ceramir® cement ska fästa. Till 
exempel rekommenderar nu världens största dentallaboratorium, Glidewell Laboratories, Ceramir® 
Crown & Bridge som förstahandsval. 

Efter en rekonstruktion under 2012 är Doxa idag ett slimmat företag som bland annat har reducerat 
antalet anställda från 29 till idag 12 och som har en betydligt lägre driftskostnad. Doxas nya ledning 
och styrelse har under våren 2013 arbetat med nya kalkyler och mål för såväl produktutveckling som 
försäljning och finansiering för att säkerställa en optimal väg till lönsamhet för Bolaget. 
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Ett exempel är att marknadsbearbetningen i USA sedan hösten 2012 lagts om till att till övervägande 
del ske genom olika typer av utbildningsseminarier. Dessa genomförs i samarbeten med institut 
såsom Catapult University som använder välkända och välrenommerade föreläsare och 
opinionsbildare. Kombinerat med rekommendationer ifrån bland annat krontillverkare såsom 
Glidewell och Zahn är det ett upplägg som gett resultat. Per årsslutet 2013 hade bolaget en kundbas 
om cirka 3 200 registrerade tandläkare i USA. Därför kommer Doxa att lägga ännu mer resurser på 
denna form av marknadsföring. Under 2014 kommer antalet seminarier jämfört med föregående år 
nära fördubblas till 300. 

Utvecklingsfokus för ytterligare användningsområden av Ceramir®, med tanke på bolagets 
begränsade personalstyrka, ligger dels på de områden där bolaget ligger närmast en färdig produkt 
och dels på förväntad ekonomisk bärighet och pay-off tid. Idag är inriktningen på att utveckla 
följande nya produktlinjer: 

 Endodontiska indikationer med försegling och fyllning (hit räknas bland annat ortograda och 
retrograda rotfyllningar samt pulpaöverkappningar). 

 Vita tandfyllningar, primärt för barn. Det är idag ett område där existerande material 
ifrågasätts. Rekommendationer från bland annat fokusgrupper av tandläkare och så kallade 
Qualboards i USA och Tyskland, gäller framför allt användning av Ceramir®-teknologin som 
barntandfyllning. Främst beroende på Ceramir®’s förutsättningar för en klart förbättrad 
vävnadsvänlighet samt enkelhet och säkerhet i hantering. 

 Tandfyllning för mindre lagningar för vuxna patienter. 

Målet var att lansera nya produktlinjer under 2014 för att öka omsättning och dra nytta av 
produktions- och marknadssynergier. Detta har nu bedömts som orealistiskt med hänsyn till ekonomi 
och organisation relativt marknadssatsningen på USA och samtidiga pågående samtal med 
samarbetspartners om distribution i flera länder. Bolaget har därför prioriterat ner lanseringarna till 
2015, såvida inte samtalen med potentiella samarbetspartners ger annat vid handen. 
 
 
TILLVERKNING 
Doxa har en tillverkningsanläggning i Kristallen-fastigheten i Uppsala för tillverkning av 
kalciumaluminat, huvudbeståndsdelen i Doxas dentalmaterial. Doxa och produktionsanläggningen 
har ett certifierat kvalitetsledningssystem enligt ISO 13485 och uppfyller kraven för att få tillverka 
och sälja sina medicintekniska produkter i EU, USA och Kanada.  

Ceramir Crown & Bridge består av kalciumaluminat, en glasjonomer och en vätska. 
Kalciumaluminatet och vätskan tillverkas av Doxa medan glasjonomeren köps från externa 
leverantörer. Även kapslarna som används köps från en extern leverantör som även fyller dem med 
Doxas keramiska material och vätskan. Samma leverantör packar kapslarna i en skyddande folie. 
Kapslarna slutförpackas i lådor av Doxa. 

Baserat på de planerade volymerna i försäljning för 2014 och 2015 bedömer Doxa att bolaget har 
tillräcklig produktionskapacitet.  
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Schematisk bild av Ceramir® Crown & Bridge’s tillverkning 

 

 

 

Teknologi 

INTRODUKTION 
En tand består till största delen av hydroxyapatit och kollagen, som är tätt sammanvävda med en 
komplexitet som enbart återfinns i naturen. En intakt tand fungerar optimalt i munmiljö. En tand har 
i princip bara en svaghet, den är känslig för syraangrepp och kan därmed degraderas och skadas av 
karies.  
 
En kariesangripen tand kan repareras på många olika sätt. Det mest optimala vore att återbygga 
tandens integritet med hjälp av remineralisering byggd på biomimetiska metoder. Material som 
används för att laga tanden ska därför vara så naturnära som möjligt och skapa harmoni i munhålan 
genom att ha fysikaliska och mekaniska egenskaper som ligger nära tandens, dock med undantag av 
syrakänslighet. 
 
Gör man inte det riskerar lagningen att resultera i sekundärkaries. Detta beror på att fyllningen 
krymper, materialet degraderar eller att härdningen har misslyckats. Med tiden bildas ett mellanrum 
mellan tand och material som ger utrymme för bakterier att komma in. Sekundärkaries är idag den 
främsta anledningen till att tänder behöver lagas och en av de största utmaningarna inom 
dentalområdet. Studier visar att så mycket som upp till 50 procent1 av alla tandfyllningar som görs är 
lagningar av gamla lagningar. Att lösa detta problem är ett angeläget användarbehov. Sekundärkaries 
uppstår inte bara vid lagningar utan även vid cementering av kronor och broar, marknaden för 
Bolagets dentalcement Ceramir® Crown & Bridge. Siffror från Försäkringskassan i Sverige visar att 15 
procent av de cementeringar av dentala kronor och broar som görs i Sverige är recementeringar, ett 
förhållande som torde vara snarlikt på de flesta andra marknader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTNOT 

1Källa: Mjör et. al., International Dental Journal (2000) 50, 361-366 
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Biokeramer 
Under de senaste decennierna har keramer blivit ett allt vanligare alternativ till de traditionella 
polymererna som biomaterial vid dentalt bruk. Keramer definieras ofta som oorganiska, icke-
metalliska material. Framställningen av keramer kan ske på två sätt; antingen genom fysikalisk 
framställning då redan reagerade beståndsdelar sammanfogas under hög temperatur eller genom en 
kemisk reaktion vid låg temperatur, t ex kroppstemperatur. Många keramer finns i naturen och kallas 
i dagligt tal för mineraler. Apatit, det vanligaste biologiskt bildade mineralet i kroppen och 
huvudbeståndsdelen i all hårdvävnad i kroppen, återfinns också i naturen. Apatit är därmed den 
ideala slutprodukten för ett biomaterial. 
 
Biokeramer finns inom alla de klassiska keramgrupperna: traditionella keramer, specialkeramer, glas, 
glaskeramer såväl som inom de kemiskt bundna. Vid användning av biokeramer ställs det utöver 
höga krav på materialegenskaperna även krav på låg toxicitet och hög biokompatibilitet. Den 
vanligaste tillämpningen av biokeramer är som implantat. 
 
 
Ceramir® – EN PRODUKTPLATTFORM FÖR DENTALA MATERIAL 
Utvecklingen av Doxas biokeramiska produktplattform Ceramir® bygger på grundidén att skapa 
harmoni i munnen och en naturlig samverkan med tandvävnad genom:  

 en kemisk uppbyggnad som liknar hydroxyapatit (tandens egna material),  

 förmågan till remineralisering av tanden, samt  

 förmågan att skapa naturliga kontaktzoner utan spänningar, varken termiska eller 
mekaniska. 

 
Det är styrelsens uppfattning att Doxa AB med Ceramir® inte enbart skapat ett resinfritt material 
utan det mest naturliga, vävnadsvänliga och vävnadsbevarande materialet på marknaden.  
 
Produktplattformen 
Ceramir® särskiljer sig från befintliga materialklasser, till exempel resiner (plaster) och glasjonomerer, 
men även från andra vattenbaserade cement, så som exempelvis fosfatcement. Bolaget anser att 
Ceramir® har följande unika egenskaper: 

 basiskt pH (skapas vid härdning och dödar eventuella bakterier)  

 stabilt i munmiljö (ingen degradering av materialet över tid)  

 förmåga att bilda hydroxyapatit i kontakt med fosfat (bevis på hög biokompabilitet)  

 krymper inte (till skillnad mot flera konkurrerande material)  

 naturligt nanokristallin struktur i härdat tillstånd (tandlik)  

 kontakt till tandvävnad genom nanostrukturell integrering (ingen risk för sekundärkaries)  
 
 

 

 

 

 

 

FOTNOT 

Källa: www.ceramir®.se samt artiklarna: 

S.R. Jefferies, C.H. Pameijer, D. Appleby, D. Boston, C. Galbraith, J. Lööf, P-O. Glantz: Prospective Observation of a New Bioactive Luting Cement: 2-Year 

Follow-Up. Accepted for Journal of Prosthodontics. 2011. S.R. Jefferies, C.H. Pameijer, D. Appleby, D. Boston, J. Lööf, P-O. Glantz:  One Year Clinical 

Perfor- mance and Post-Operative Sensitivity of a Bioactive Dental Luting Cement - A Prospective Clinical Study. Swedish Dental Journal, No. 4, 2009. S.R. 

Jefferies, D. Appleby, D. Boston, C.H. Pameijer, J. Lööf: Clinical Performance of a Bioactive Dental Luting Cement - A Prospective Clinical Pilot Study. J. Clin. 

Dent. 20:231-237, 2009. 
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DEN FÖRSTA KOMMERSIELLA PRODUKTEN FRÅN Ceramir®-PLATTFORMEN; Ceramir® Crown & Bridge 
Ceramir® Crown & Bridge, som lanserades i Sverige i november 2009 och i USA 2011, är ett 
biokeramiskt dentalcement för permanent cementering av konventionell protetik (dentala kronor 
och broar), inklusive helkeramiska konstruktioner med stommar av aluminiumoxid eller 
zirkoniumdioxid. Ceramir® Crown & Bridge är enkelt att använda, ger stabil försegling av den 
preparerade tanden, har god retention (vidhäftning) och är vävnads- och miljövänligt. Ceramir® 
Crown & Bridge självhärdar, alltså behövs ingen torrläggning eller förbehandling som för 
konventionella material. Ceramir® Crown & Bridge’s egenskaper jämfört med de konkurrerande 
materialklasserna glasjonomerer, resiner och fosfatcement framgår av sammanställningen nedan, 
som också inkluderar självhärdande, ljushärdande material som RelyX Unicem, den konkurrent som 
hittills vuxit mest. 

Enligt Bolaget har Ceramir® Crown & Bridge tre ”unique selling points”: att det är ett naturligt 
material, att det ger en permanent försegling av tanden samt att det har unika 
hanteringsegenskaper. 

Ett naturligt material 

 Byggstenarna i Ceramir® Crown & Bridge är kemiskt bundna keramer med stor likhet till 
hydroxyapatit, huvudbeståndsdelarna i dentin och emalj. 

 Produkten har högre biokompatibilitet än samtliga cement som för närvarande finns på 
marknaden. 

 Produktens mekaniska och termiska egenskaper påminner om tandens. 

 Materialet är vattenbaserat. 

 Materialet är hydrofilt (gillar vatten).  

 Produkten är mycket miljövänlig. 

 
Permanent försegling av tanden 

 Materialet integrerar på nanonivå med tanden och alla typer av dentala material. 

 Förseglingen sker på samma sätt som naturlig remineralisering och ger en fullständig tät 
anslutning mellan material och tand och mellan material och krona. 

 Materialet uppvisar ett minimalt mikroläckage och står emot syraattacker.  

Unika hanteringsegenskaper 

 Produkten levereras i ett kapselsystem som tandläkaren är van att arbeta med. 

 Man behöver inte förpreparera tanden, till exempel etsa och bonda, vilket man behöver med 
de flesta konkurrerande materialen. 

 Materialet är inte fuktkänsligt. 

 Det är enkelt att placera kronan på den förpreparerade tanden på grund av unik 
viskoelasticitet. 

 Det är lätt att ta bort överskottsmaterial. 

 

 

FOTNOT 

För detaljerad produktbeskrivning samt underliggande data se www.ceramir®. se samt följande artiklar: S.R. Jefferies, C.H. Pameijer, D. Appleby, D. Boston, C. 

Galbraith, J. Lööf, P-O. Glantz: Prospective Observation of a New Bioactive Luting Cement: 2-Year Follow-Up. Accepted for Journal of Prosthodontics. 2011. 

S.R. Jefferies, C.H. Pameijer, D. Appleby, D. Boston, J. Lööf, P-O. Glantz:  One Year Clinical Perfor- mance and Post-Operative Sensitivity of a Bioactive 

Dental Luting Cement - A Prospective Clinical Study. Swedish Dental Journal, No. 4, 2009. S.R. Jefferies, D. Appleby, D. Boston, C.H. Pameijer, J. Lööf: 

Clinical Performance of a Bioactive Dental Luting Cement - A Prospective Clinical Pilot Study. J. Clin. Dent. 20:231-237, 2009. 
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Marknaden 

Den globala dentalmarknaden växer årligen med ca 4-5% och omsätter i dagens dollarkurs cirka 
130 Mdr SEK1, varav cirka 100 Mdr SEK är förbrukningsvaror. 
 
Tillväxten inom förbrukningssegmentet växer snabbare än marknaden i övrigt och drivs av: 

 En åldrande befolkning som behåller sina tänder längre och därmed behöver fortsatt 
tandvård 

 En ökad medvetenhet om sambandet mellan munhälsa och generell hälsa 
 Ett stigande intresse för kosmetisk och hälsovänlig tandvård 
 Nya behandlingsmetoder, såsom ”chairside CAD/CAM” och implantat 
 Ett större antal hushåll med ökade finansiella resurser, till exempel BRIC-länderna 

 
 
MARKNADEN FÖR DENTALCEMENT 
Den totala årliga marknaden för dentalcement beräknas uppgå till cirka 1,5 Mdr SEK i 
distributörsledet2. 

Totalt görs det i västvärlden cirka 150 miljoner cementeringar per år till ett värde av cirka 4 miljarder 
SEK (baserat på dagens genomsnittspriser). 
 
Marknaden för kronor och broar, för vilka 
cementeringar görs, är under förändring. De senaste 
åren har det skett en kraftig ökning av keramiska 
kronor, på bekostnad av de traditionella kronorna med 
exempelvis metallbundet porslin2. Denna utveckling 
passar Ceramir® Crown & Bridge som sedan 2012 
rekommenderas som förstahandsval av Glidewell 
Laboratories, världens största tillverkare av de 
bästsäljande Zirkoniumoxid-kronorna. Världens största 
marknad, USA, är även Doxas försäljningsmässiga 
”hemmamarknad” med en målgrupp bestående av 
130 000 tandläkare och ytterligare 20 000 i Kanada.  
 

 
En annan stor och mer närliggande marknad är EU, med 
en total målgrupp om drygt 205 000 tandläkare i de fem 
mest tandläkartäta länderna: Tyskland, Italien, Frankrike, 
Spanien och England. Utöver detta tillkommer stora 
marknader som Sydamerika och APAC (Asia Pacific). 
Dessa marknader är dock nedprioriterade för att utveckla 
försäljningen inom USA.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Källor: 1Global Dental Market report: 2012 Edition, 2Millennium Report 2009 samt Doxa AB 
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Styrelsen och verkställande direktören för Doxa AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning 
för räkenskapsåret 2013. 
  
  

Förvaltningsberättelse 
  
Information om verksamheten 
Doxa AB är ett svenskt dentalbolag som via dotterbolag utvecklar, tillverkar och kommersialiserar 
biokeramiska dentalprodukter. Sortimentet består idag av produktlinjen Ceramir Crown & Bridge, som är ett 
dentalcement. 
  
Verksamheten bedrivs genom dotterbolagen Doxa Dental AB och Doxa Dental Inc., där Doxa Dental Inc. är 
verksamt på den amerikanska marknaden. 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret  
Den under 2012 inledda rekonstruktionen avslutades 3 januari 2013. Som en del av rekonstruktionen har 
bolaget kraftigt reducerat såväl personal- som lokalkostnader. 
 
Under 2013 har fokus legat på att bygga en stabil försäljning på den amerikanska marknaden. Effekten av den 
ökade marknadssatsningen med upp till 159 CE-events syns på nettoomsättningen på 6,3 MSEK, en ökning 
med 125% mot föregående år. 
 
Torbjörn Larsson tillträdde per den 13 februari som ny VD. 
  
På den extra bolagsstämman 28 februari bemyndigades styrelsen att genomföra en riktad emission om 
maximalt 50.000.000 aktier. Detta bemyndigande utnyttjades och en övertecknad emission tillförde bolaget 
ca 11 Mkr före emissionskostnader. 
  
På den ordinarie bolagsstämman 25 juni valdes ny styrelse bestående av Magnus Wahlbäck (ordförande), 
Kjell Argelius, Leif Hermansson, Mats Persson och Gunnar Säll. Dan Markusson avgick ur styrelsen. 
  
Dotterbolagen Doxa Orthopaedics AB, Doxa Holding AB, Doxa Innovation AB och Doxa Certex AB 
fusionerades under året in i Doxa AB, medförande en fusionsvinst i moderbolaget om cirka 0,5 Mkr. 
 
Styrelsen har under 2013 haft 25 styrelsemöten, varav några telefonmöten. Inga kommittéer har 
förekommit. 
 
 
OMSÄTTNING OCH RESULTAT 
 
Koncernen 
 
Koncernens nettoomsättning under året ökade till cirka 6,2 MSEK, en ökning med cirka 180 procent.  
Rörelsens omkostnader minskade under året med cirka 7,8 MSEK huvudsakligen beroende på att 
personalkostnaderna minskat kraftigt som en konsekvens av den genomförda rekonstruktionen. Utöver detta 
minskade av- och nedskrivningarna av framför allt immateriella tillgångar med knappt 13,0 MSEK.   
 
Rörelseresultatet för 2013 blev cirka -19,5 MSEK jämfört med cirka -42,5 MSEK för föregående år. Det 
finansiella nettot minskade med cirka 5,1 MSEK till 0,0, huvudsakligen beroende på att resultatet från andelar 
i koncernföretag minskat med motsvarande belopp. Resultatet efter skatt blev -19,5 (-37,4) MSEK. 
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Moderbolaget 
 
Intäkterna minskade under 2013 till cirka 4,5 (18,0) MSEK framför allt beroende på att intäkterna från 
dotterbolagen minskat kraftigt. Dessutom ingick i 2012 års siffror en efterskänkt skuld med 6,7 MSEK och en 
ackordsvinst på cirka 1,2 MSEK. Bolagets kostnader minskade till cirka 9,0 (16,7) MSEK, framför allt tack vare 
minskade personalkostnader.    
Rörelseresultatet för samma period uppgick till cirka -4,4 (1,3) MSEK. Resultatet efter finansiella poster blev 
cirka -4,5 -159,1) MSEK eftersom resultat från andelar i koncernföretag blev 0,0 MSEK jämfört med cirka 
-60,4 MSEK föregående år.  
Bolaget har lämnat ett koncernbidrag om 14,7 Mkr till Doxa Dental AB. 
Årets resultat blev cirka -19,2 (-159,3) MSEK. 
 
 
FINANSIELL STÄLLNING 
 
Koncernen 
Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december 2013 till cirka 4,1 (8,3) MSEK.  
Ett kortfristigt brygglån om 5,0 MSEK har upptagits i syfte att säkra bolagets betalningsförmåga fram till och 
med den planerade nyemissionen.  
Koncernens eget kapital uppgick vid årsskiftet till cirka 4,7 (12,6) MSEK, påverkat av nyemission samt årets 
förlust.  
  
Rörelseresultatet för 2013 blev cirka -19,5 MSEK jämfört med cirka -42,5 MSEK för föregående år. Det 
finansiella nettot minskade med cirka 5,1 MSEK till 0,0, huvudsakligen beroende på att resultatet från andelar 
i koncernföretag minskat med motsvarande belopp. Resultatet efter skatt blev -19,5 (-37,4) MSEK. 
 
Moderbolaget 
Doxa genomförde en nyemission av aktier som tillförde cirka 10,8 MSEK.  
Moderbolagets likvida medel uppgick per den 31 december 2013 cirka 3,1 (6,9) MSEK. Ett kortfristigt brygglån 
om 5,0 MSEK har upptagits för att säkra bolagets betalningsförmåga fram till och med att den planerade 
nyemissionen genomförts. 
Det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet cirka 34,7 (42,5) MSEK. 
 
 
KASSAFLÖDE 
 
Koncernen 
 
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under 2013 till -15,2 (-29,9) MSEK, 
kassaflödet från investeringsverksamheten till cirka 0,0 (0,0) MSEK och kassaflödet från finansierings-
verksamheten till cirka +10,8 (+29,0) MSEK.  
Rörelseresultatet för 2013 blev cirka -19,5 MSEK jämfört med cirka -42,5 MSEK för föregående år. Det 
finansiella nettot minskade med cirka 5,1 MSEK till 0,0, huvudsakligen beroende på att resultatet från andelar 
i koncernföretag minskat med motsvarande belopp. Resultatet efter skatt blev -19,5 (-37,4) MSEK. 
 
Moderbolaget 
Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under 2013 till cirka -14,7 (17,4) MSEK. 
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till cirka 0,1 (-41,3) MSEK medan kassaflödet från 
finansieringsverksamheten uppgick till cirka 10,8 (22,8) MSEK, tack vare nyemissionen. 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG 
  
Moderbolaget 
 
Doxa AB har efter räkenskapsårets utgång genomfört en sammanläggning av antalet aktier med förhållandet 
20:1, nedsättning av aktiekapitalet med ca 11,7 Mkr, genomfört en nyemission av Units bestående av Aktier 
och 
Teckningsoptioner samt genomfört en listning på NASDAQ OMX First North. 
  
Nyemissionen av aktier övertecknades och tillförde bolaget ca 22,9 Mkr före emissionskostnader. 
Teckningsoptionerna medför rätt att under juni månad 2014 teckna aktier till en kurs om 10 kr. 
 
  

FLERÅRSÖVERSIKT (Tkr)       
    
Koncernen 2013 2012 2011 
Nettoomsättning 6 160 2 193 1 005 
Resultat efter finansiella poster -19 549 -37 379 -48 689 
Antal anställda 8 17 20 
Soliditet (%) 37,8 71,5 73,5 
        
Moderbolaget 2013 2012 2011 
Nettoomsättning 4 528 10 076 1 967 
Resultat efter finansiella poster -4 457 -159 135 50 897 
Antal anställda 4 11 20 
Soliditet (%) 84,4 90,7 96,6 
        
 
Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel i moderbolaget (kronor): 
 
Balanserad vinst 17 725 710 
Nyemission 5 816 932 
Fusionsresultat 532 602 
Årets förlust -19 156 812 
 4 918 432 
  
disponeras så att i ny räkning överföres 4 918 432 
  
Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tilläggsupplysningar. 
 
FRAMTIDA UTVECKLING 
 
Trots ökat antal kunder och leveranser av refillförpackningar är ändå Doxas försäljning under Q1 inte 
i nivå med den förväntade. Styrelsen har behandlat en plan för verksamhetens utveckling under 
2014 som visar att bolagets finansiering är tillräcklig under förutsättning att planen följs. Planen 
tillsammans med den under 2014 genomförda nyemissionen verifierar att det finns förutsättningar 
för fortsatt drift. I det fall kortfristigt finansieringsbehov skulle uppstå bedömer styrelsen att det är 
möjligt att erhålla nödvändiga rörelsekrediter. 
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Koncernens Resultaträkning 
 
 
 
 
(Tkr) 
 

Not 
 

2013-01-01-
2013-12-31-  

2012-01-01-
2012-12-31-  

      

Nettoomsättning 1 6 159   2 193   
Övriga rörelseintäkter   79   1 966   
    6 238   4 159   
            

Rörelsens kostnader           
Handelsvaror   -3 030   -3 663   
Övriga externa kostnader 2 -15 046   -12 196   
Personalkostnader 3 -6 686   -17 049   
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar   -758   -13 741   
Övriga rörelsekostnader   -249   0   
    -25 769   -46 649   
Rörelseresultat   -19 531   -42 490   
            
Resultat från finansiella poster           
Resultat från andelar i koncernföretag 4 0   5 105   
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   31   30   
Räntekostnader och liknande resultatposter   -49   -24   
    -18   5 111   
Resultat efter finansiella poster   -19 549   -37 379   
            
Resultat före skatt   -19 549   -37 379   
            
Övriga skatter 5  59   0   
Årets resultat   -19 490   -37 379   
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Koncernens Balansräkning 
 
TILLGÅNGAR           
            

(Tkr) Not 2013-12-31  2012-12-31  

Anläggningstillgångar           
 
Immateriella anläggningstillgångar           
Balanserade utgifter för forsknings- och 
utvecklingsarbeten och liknande arbeten 6 2 089   2 774   
            
Materiella anläggningstillgångar           
Maskiner och andra tekniska anläggningar 7 101   135   
Inventarier, verktyg och installationer 8 45   194   
    146   329   
            
Finansiella anläggningstillgångar           
Andra långfristiga fordringar   78   252   
Summa anläggningstillgångar   2 313   3 355   
            

Omsättningstillgångar           
 
Varulager m m           
Färdiga varor och handelsvaror   3 565   4 322   
            
Kortfristiga fordringar           
Kundfordringar   396   0   
Övriga fordringar   1 133   1 219   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 743   383   
    2 272   1 603   
            
Kortfristiga placeringar           
Övriga kortfristiga placeringar   114   0   
            
Kassa och bank   4 071   8 343   
Summa omsättningstillgångar   10 022   14 268   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   12 335   17 623   
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Koncernens Balansräkning 
 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER           
            

(Tkr) Not 2013-12-31  2012-12-31  

Eget kapital 10         
Aktiekapital   15 540   10 411   
Ej registrerat aktiekapital   0   132   
Bundna reserver   14 256   14 256   
Fria reserver   -5 648   25 182   
Årets resultat   -19 490   -37 379   
Summa eget kapital   4 658   12 602   
            
Långfristiga skulder           
Övriga skulder   0   5   
            
Kortfristiga skulder           
Låneskuld   5 000   0   
Leverantörsskulder   1 600   2 375   
Övriga skulder   75   0   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 1 002   2 641   
    7 677   5 016   
            
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   12 335   17 623   
            
 
 
Ställda säkerheter           
            

För egna skulder och avsättningar       
Företagsinteckningar 2 000 0   
  2 000 0   
        
Ansvarsförbindelser   Inga Inga   
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Koncernens Kassaflödesanalys 
 
 
(Tkr) 
 

Not 
 

2013-01-01- 
2013-12-31  

2012-01-01- 
2012-12-31  

Den löpande verksamheten           
Resultat före finansiella poster   -19 531   -42 490   
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m   1 492   13 741   
Betald skatt och räntenetto   41   6   
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital   -17 998   -28 743   
            
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital           
Förändring av varulager och pågående arbeten   757   -4 322   
Förändring kundfordringar   -395   0   
Förändring av kortfristiga fordringar   -273   7 582   
Förändring leverantörsskulder   -774   2 375   
Förändring av kortfristiga skulder   -1 564   -6 788   
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -20 248   -29 896   
            
Investeringsverksamheten           
Försäljning av materiella anläggningstillgångar   109   0   
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar   60   0   
Kassaflöde från investeringsverksamheten   169   0   
            
Finansieringsverksamheten           
Nyemission   10 813   22 328   
Erhållna aktieägartillskott   0   6 700   
Upptagna lån   5 000   0   
Amortering av lån   -5   0   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    15 808   29 028   
            
Årets kassaflöde   -4 272   -868   
            
Likvida medel vid årets början           
Likvida medel vid årets början   8 343   9 211   
Likvida medel vid årets slut   4 071   8 343   
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Moderbolaget Resultaträkning 
 
 

(Tkr) Not 
2013-01-01- 
2013-12-31  

2012-01-01- 
2012-12-31  

Nettoomsättning 1 4 528   10 076   
Erhållna bidrag   0   6 700   
Övriga rörelseintäkter   9   1 226   
    4 537   18 002   
            

Rörelsens kostnader           
Handelsvaror   -3   -206   
Övriga externa kostnader 2 -5 729   -6 015   
Personalkostnader 3 -3 152   -10 361   
Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar   -51   -91   
Övriga rörelsekostnader   -41   -26   
    -8 976   -16 699   
Rörelseresultat   -4 439   1 303   
            
Resultat från finansiella poster           
Resultat från andelar i koncernföretag 4 0   -160 441   
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   29   26   
Räntekostnader och liknande resultatposter   -47   -22   
    -18   -160 437   
Resultat efter finansiella poster   -4 457   -159 134   
            
Bokslutsdispositioner 12 -14 700   0   
Resultat före skatt   -19 157   -159 134   
            
Skatt på årets resultat 5 0   -132   
Årets resultat   -19 157   -159 266   
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Moderbolaget Balansräkning 
 
TILLGÅNGAR           
            

(Tkr) Not 2013-12-31  2012-12-31  

Anläggningstillgångar           
            

Immateriella anläggningstillgångar           
Balanserade utgifter för forsknings- och 
utvecklingsarbeten och liknande arbeten 6 0   18   
            

Materiella anläggningstillgångar           
Inventarier 8 28   171   
            

Finansiella anläggningstillgångar           
Andelar i koncernföretag 13, 14 30 000   30 200   
Andra långfristiga fordringar   43   19   
    30 043   30 219   
Summa anläggningstillgångar   30 071   30 408   
            

Omsättningstillgångar           
            

Kortfristiga fordringar           
Kundfordringar   0   15   
Fordringar hos koncernföretag   6 925   9 139   
Övriga fordringar   583   268   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 439   154   
    7 947   9 576   
            

Kassa och bank   3 115   6 887   
Summa omsättningstillgångar   11 062   16 463   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   41 133   46 871   
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Moderbolaget Balansräkning 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER           

(Tkr) Not 2013-12-31  2012-12-31  

Eget kapital 10         
Bundet eget kapital           
Aktiekapital   15 540   10 411   
Ej registrerat aktiekapital   0   132   
Reservfond   14 256   14 256   
    29 796   24 799   
            

Fritt eget kapital           
Överkursfond   143 501   137 505   
Balanserad vinst eller förlust   -119 426   39 487   
Årets resultat   -19 157   -159 266   
    4 918   17 726   
Summa eget kapital   34 714   42 525   
            

Kortfristiga skulder           
Låneskuld   5 000   0   
Leverantörsskulder   473   1 236   
Skulder till koncernföretag   0   941   
Övriga skulder   75   220   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 871   1 949   
Summa kortfristiga skulder   6 419   4 346   
            
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   41 133   46 871   
            
 
 
Ställda säkerheter         

För egna skulder och avsättningar       
Företagsinteckningar 2 000 0   
  2 000 0   
        
Ansvarsförbindelser         
Kapitaltäckningsgaranti för db Doxa Dental AB   Obegränsad -   
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Moderbolaget Kassaflödesanalys 
 

(Tkr) Not 
2013-01-01-
2013-12-31  

2012-01-01-
2012-12-31  

Den löpande verksamheten           
Resultat före finansiella poster   -4 439   1 302   
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   784   1824   
Ränteintäkter   29   26   
Räntekostnader   -47   -22   
Betald skatt   0   0   
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital   -3 673   3 130   
            
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet           
Förändring av kundfordringar   15   -15   
Förändring av kortfristiga fordringar   -13 086   16 335   
Förändring av leverantörsskulder   -764   -350   
Förändring av kortfristiga skulder   -2 164   -1 653   
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -19 672   17 447   
            
Investeringsverksamheten           
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   0   -190   
Försäljning av materiella anläggningstillgångar   110   118   
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar   -24   -44 564   
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   0   3 370   
Kassaflöde från investeringsverksamheten   86   -41 266   
            
Finansieringsverksamheten           
Nyemission   10 813   23 321   
Upptagna lån   5 000   0   
Erhållna (lämnade) koncernbidrag   0   -500   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   15 813   22 821   
            
Årets kassaflöde   -3 772   -998   
            
Likvida medel vid årets början           
Likvida medel vid årets början   6 887   7 886   
Likvida medel vid årets slut   3 115   6 887   
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Tilläggsupplysningar 
  

Redovisnings- och värderingsprinciper 

  
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. 
  
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
  
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. 
  
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år med undantag för lämnade och 
erhållna koncernbidrag som i år redovisas över resultaträkningen. Föregående år redovisades dessa 
över balansräkningen, 
  
Intäktsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i 
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
  
Koncernredovisning 

Redovisningsprinciper 
Vid upprättande av koncernredovisningen har vägledning hämtats från Redovisningsrådets 
rekommendation RR 1:00.  
  
Koncernredovisningen omfattar de företag i vilket moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer 
än hälften av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande enligt 
ÅRL 1:4. Dotterföretagens resultat ingår i koncernens resultat från och med förvärvstidpunkten fram 
till och med då det avyttras. 
  

Konsolideringsmetod 
Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. 
Vid förvärvsmetoden betraktas ett företags förvärv av ett dotterföretag som en transaktion 
varigenom moderbolaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. 
  

Transaktioner mellan koncernföretag 
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade 
vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen 
motsvarar ett nedskrivningsbehov. (RR1:0, punkt 13) 
  
Förändring av internvinst under räkenskapsåret har eliminerats i koncernresultaträkningen. 

 
Omräkning av utländska dotterföretag 
Utländska dotterföretags bokslut har omräknats enligt dagskursmetoden. Samtliga poster i balansräkningen 
har omräknats till balansdagskurs. Alla poster i resultaträkningen har omräknats till genomsnittskurs under 
räkenskapsåret. 
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Goodwill 
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på 
koncernens andel av det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. 
Goodwill testas årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och värderas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. 
 
Anläggningstillgångar 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.  
  
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 
Följande avskrivningsprocent tillämpas: 
 

Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten 5 år   
      

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 3-5 år   
      
Leasing 
Leasingavtal redovisas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4. Samtliga leasingavtal 
redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs i 
resultaträkningen linjärt över leasingperioden. 
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Noter 
(Tkr) 
  
Not 1 Nettoomsättningens fördelning 
Koncernen 
  2013-12-31 2012-12-31 
      
Nettoomsättningen per geografisk marknad     
Norden 368 332 
Europa exkl Norden 149 120 
Nordamerika 5 384 1 741 
Övriga marknader 258 0 
  6 160 2 193 
      
 
Moderbolaget 
  2013 2012   
        
Försäljning som avser koncernföretag       
Tjänsteuppdrag 4 329 5 519   
  4 329 5 519   
        
  
Not 2 Leasingavtal 
Koncernen 
  
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 454,1  (777,0) tkr. 
  
Moderbolaget 
  
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 47,9 (184,1) tkr. 
 
 

Not 3 Anställda och personalkostnader 
 

Koncernen 2013 2012 
Medelantalet anställda     
Kvinnor 5 9 
Män 3 8 
  8 17 
      
Löner och andra ersättningar     
Styrelse och verkställande direktör* 1 885 2 187 
Övriga anställda 3 185 7 765 
  5 070 9 952 
      
Sociala kostnader     
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 79 88 
Pensionskostnader för övriga anställda 593 1 131 
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Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 932 2 706 
  1 605 3 925 
      
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 6 675 13 877 
     
 
Moderbolaget 2013 2012   
Medelantalet anställda       
Kvinnor 2 5   
Män 2 6   
  4 11   
        
Löner och andra ersättningar       
Styrelse och verkställande direktör* 146 697   
Övriga anställda 1 779 5 951   
  1 925 6 648   
        
Sociala kostnader       
Pensionskostnader för övriga anställda 593 1 131   
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 745 2 491   
  1 338 3 622   
        
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 3 263 10 270   
 
* Vissa arvoden till styrelse och VD har fakturerats från egna bolag och inkluderar därmed ett påslag för sociala 
avgifter. 

 
 

Not 4 Resultat från andelar i koncernföretag 
Koncernen 
  2013 2012 
      
Resultat vid avyttringar 0 3 370 
Nedskrivningar 0 1 735 
  0 5 105 
      
Moderbolaget 
  2013 2012   
        
Resultat vid avyttringar 0 3 370   
Nedskrivningar 0 -163 812   
  0 -160 442   
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Not 5 Skatt på årets resultat 
Moderbolaget 
  2013 2012   
        
Skatt på koncernbidrag 0 -132   
  0 -132   
        
Koncernen har skattemässiga underskottsavdrag som kan komma att utnyttjas mot skattepliktiga 
vinster i framtiden. När det är sannolikt att skattepliktiga vinster kommer att genereras skall bolaget 
redovisa en uppskjuten skattefordran. En aktivering av uppskjuten skatt skulle ge en uppskjuten 
fordran på 5 482 tkr per 2012-12-31. Företagsledningen har bedömt att förutsättningarna ännu ej 
föreligger för att kunna bokföra en uppskjuten skattefordran. 
 
 

Not 6 Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten 
Koncernen 
  2013-12-31 2012-12-31 
      
Ingående anskaffningsvärden 6 971 6 971 
Försäljningar/utrangeringar -3 394 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 576 6 971 
      
Ingående avskrivningar -803 -197 
Årets avskrivningar -685 -606 
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 488 -803 
      
Ingående nedskrivningar -3 394 0 
Omklassificeringar 3 394 0 
Årets nedskrivningar 0 -3 394 
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 -3 394 
      
Utgående redovisat värde 2 089 2 774 
      
Moderbolaget 
  2013-12-31 2012-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 150 150   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 150 150   
        
Ingående avskrivningar -132 -82   
Årets avskrivningar -18 -50   
Utgående ackumulerade avskrivningar -150 -132   
        
Utgående redovisat värde 0 18   
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Not 7 Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Koncernen 
  2013-12-31 2012-12-31 
      
Ingående anskaffningsvärden 173 173 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 173 173 
      
Ingående avskrivningar -37 -9 
Årets avskrivningar -35 -29 
Utgående ackumulerade avskrivningar -72 -37 
      
Utgående redovisat värde 101 135 
      
  
Not 8 Inventarier, verktyg och installationer 
Koncernen 
  2013-12-31 2012-12-31 
      
Ingående anskaffningsvärden 736 1 202 
Inköp 0 190 
Försäljningar/utrangeringar -79 -656 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 657 736 
      
Ingående avskrivningar -542 -858 
Försäljningar/utrangeringar 3 392 
Omklassificeringar -34 0 
Årets avskrivningar -39 -77 
Utgående ackumulerade avskrivningar -612 -542 
      
Utgående redovisat värde 45 194 
      
Moderbolaget 
  2013-12-31 2012-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 707 986   
Inköp 0 190   
Försäljningar/utrangeringar -79 -470   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 628 706   
        
Ingående avskrivningar -536 -847   
Försäljningar/utrangeringar 3 352   
Omklassificeringar -34     
Årets avskrivningar -33 -41   
Utgående ackumulerade avskrivningar -600 -536   
        
Utgående redovisat värde 28 170   
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Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
Koncernen 
  2013-12-31 2012-12-31 
      
Förutbetalda patentkostnader 332 0 
Övriga poster 174 154 
Hyror 237 230 
  743 383 
      
Moderbolaget 
  2013-12-31 2012-12-31   
        
Förutbetalda patentkostnader 332 0   
Övriga poster 107 154   
  439 154   
        
  
Not 10 Förändring av eget kapital 
Koncernen 
  Aktie- Bundna Fria Årets 
  kapital reserver reserver resultat 
Belopp vid årets ingång 10 544 14 256 25 182 -37 379 
Nyemission 4 997   5 817   
Disposition enligt beslut av 
årets årsstämma:     -37 379 37 379 
Fusionsresultat     723   
Omräkningsdifferens     9   
Årets resultat       -19 490 
Belopp vid årets utgång 15 541 14 256 -5 648 -19 490 
          
Moderbolaget 
Antal aktier: 155 402 717 (efter sammanläggning 2 januari 2014, 7 770 136 aktier) 
  Aktie- Reserv- Överkurs- Balanserat Årets 
  kapital fond fond resultat resultat 
Belopp vid årets ingång 10 544 14 256 137 505 39 487 -159 266 
Nyemission 4 997   5 996 -179   
Disposition enligt beslut av 
årets årsstämma:       -159 266 159 266 
Fusionsresultat       533   
Årets resultat         -19 157 
Belopp vid årets utgång 15 541 14 256 143 501 -119 425 -19 157 
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Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Koncernen 
  2013-12-31 2012-12-31 
      
Upplupna löner ackord 0 428 
Upplupna semesterlöner 49 108 
Upplupna sociala avgifter/löneskatt 159 441 
Övriga upplupna kostnader och förbetalda intäkter 792 1 664 
  1 000 2 641 
      
Moderbolaget 
  2013-12-31 2012-12-31   
        
Upplupna löner ackord 0 428   
Upplupna semesterlöner 49 108   
Upplupna sociala avgifter/löneskatt 159 441   
Övriga upplupna kostnader och förbetalda intäkter 662 971   
  870 1 948   
        
  
Not 12 Bokslutsdispositioner 
Moderbolaget 
  2013 2012   
        
Lämnat koncernbidrag -14 700 0   
  -14 700 0   
       
Not 13 Andelar i koncernföretag 
Moderbolaget 
  2013-12-31 2012-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 195 745 151 200   
Inköp   0   
Fusion -200 0   
Kapitaltillskott   44 545   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 195 545 195 745   
        
Ingående nedskrivningar -165 545 0   
Årets nedskrivningar   -165 545   
Utgående ackumulerade nedskrivningar -165 545 -165 545   
        
Utgående redovisat värde 30 000 30 200   
 










