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BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 

 

Kort om bokslut för perioden 2006-05-01 – 2007-04-30 

 

 o Koncernens nettoomsättning ökade till 22 387 (853) tkr. 
   
 o Resultat efter skatt uppgick till –9 757 (-7 307) tkr. 
   
 o Resultatet per aktie var negativt  
   
 o Rörelseresultatet uppgick till –9 402 (- 6 912) tkr. 
   
 o Likviditeten uppgick till 274% (130%) 
   
 o Soliditet 91% (92%) 
   
 o Utdelning per aktie föreslås bli 0 kr. 

 

Väsentliga händelser under perioden  

Den humana fas I/II studien för cancerläkemedlet Paclical® avslutades. Resultaten visar att 
Paclical® ger färre biverkningar och kan därmed ges i högre dos än motsvarande produkter 
som idag finns på marknaden. Studieresultaten kommer att presenteras vid European Can-
cer Conference (ECCO 14) i Barcelona under september 2007. Produkten går nu in i fas III. 

Resultatet av de kliniska studierna för Paclical® Vet, Oasmias första produkt inom Animal 
health, presenterades vid European Society of Veterinary Oncology i Cambridge, mars 2007. 
Resultaten är mycket positiva och indikerar att produkten har stor potential. Paclical® Vet 
befinner sig nu i klinisk fas III studier och har rönt stort internationellt intresse. Målet är att 
avsluta pågående fas III studier och ansöka om registrering för EU under andra halvåret 
2007. I dag finns ingen registrerad kemoterapi inom veterinärområdet. Oasmia har stora 
möjligheter att bli först i världen med att registrera cytostatika för hund.  
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Oasmia befinner sig i långtgående förhandlingar  med flera internationella läkemedelsbolag 
angående licensiering av Paclical® och Paclical® Vet. Bekräftelser av produktportföljens 
potential som erhållits under perioden genom de goda studieresultaten, har bidragit till 
framsteg i dessa förhandlingar.   

Oasmia har vidare förberett ytterligare tre produkter för inträde i klinisk fas. Dessa produk-
ter bygger på samma plattform som Paclical®. Samtliga produkter skyddas av internationel-
la patent som löper ut 2023 och framåt. Marknaden för dessa produkter tillsammans mot-
svarar 80 % av all standardbehandling av cancer i världen.  

Oasmia har förstärkt sin organisation inom alla områden. Antalet anställda har ökat med 10 
personer under perioden. Bolaget planerar ytterligare rekrytering under 2007, främst inom 
avdelningen för klinisk forskning men även inom avdelningen för R&D. 

Dotterbolaget Qdoxx Pharma har, p g a försenade handläggningstider hos berörda myndig-
heter (12-14 mån), nu etablerat sin verksamhet och utvecklas helt enligt plan.  

Under perioden har Oasmia förvärvat 51% av GlucoGene Pharma AB. Syftet med förvärvet 
är att vidareutveckla de substanser för cancerbehandling som upptäckts av GlucoGene för 
att därmed stärka Oasmias onkologiportfölj och företagets långsiktiga forskning. GlucoGe-
nes forskning och utveckling fokuserar på användning av nya xylocider för cancerbehand-
ling. Bolaget har projekt i pre-klinisk fas med substanser som har potential inom behand-
ling av hjärntumörer.  

Oasmias utveckling under perioden har varit mycket positiv, framför allt vad gäller erhållna 
bekräftelser av produktportföljens signifikans och potential.  

Oasmia har genomfört alla förberedelser för att byta lista för bolagets aktie till NGM Equi-
ty. Bytet planeras till den 14 september 2007. Från 1 maj 2007 använder Oasmia som ett 
led i dessa förberedelser IFRS-standard för sin redovisning. 
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Finansiering 

Bolagets verksamhet har finansierats via medel från företagets aktieägare.  

Antal utestående aktier 

Antalet aktier uppgår till 31 851 310 st.  

Investeringar 

Under verksamhetsåret har investering gjorts i utvecklingen av produkten Paclical med  14 
484 tkr samt materiella anläggningstillgångar 4 136 tkr. 

Resultat, ställning och kassaflöde 

 

 2006-05-01- 
2007-04-30 

2005-05-01-
2006-04-30

Resultat -9 757 -7 307

Likviditet 274 % 130 %

Soliditet 91 % 92 %

Kassaflöde 18 539 1 659

 

Ansvarsförbindelser och ställda panter 

Oasmia har ansvarsförbindelser gentemot dotterbolaget Qdoxx Pharma AB om 8 MSEK.  

Personal 

Koncernen har under perioden haft 23 anställda i medeltal. Vid periodens utgång var anta-
let anställda 30.  

Ersättning till ledande befattningshavare 

Ersättning till ledande befattningshavare har utgått med 543 tkr.  
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Framtida utveckling 

Marknaden för Oasmias onkologiportfölj är 20 miljarder USD, med en tillväxt om 14% un-
der 2005. Av detta står taxaner, till vilken grupp Oasmias produkt Paclical® tillhör, för 1,8 
miljarder USD. 

Vad gäller produkten Paclical® Vet uppgår marknaden (beräknad på antalet hundar över 6 
år där 40 % får cancer, i USA och Europa) uppgår till 1.5 miljarder USD. 

Paclical® befinner sig i ett avancerat stadium av klinisk fas och genomgår förberedelser för 
kliniska studier för registrering. Marknadens storlek, Oasmias gedigna patentportfölj samt 
det stora intresse portföljen rönt bland ledande läkemedelsbolag innebär att Oasmias led-
ning bedömer bolagets potential som mycket stor.   

Moderbolaget 

Verksamheten i moderbolaget Oasmia Pharmaceutical AB (publ) består av forskning, ut-
veckling och produktion av egna läkemedel inom framför allt onkologi.  

Bolagets nettoomsättning uppgick till 973 tkr och resultatet efter finansnetto till – 8 655 
tkr. Resultatutvecklingen beror på att bolaget under perioden har investerat i produktions-
anläggningar och organisationsutveckling, samt klinisk utveckling för produkten Paclical®. 
Under perioden har en väldigt begränsad försäljning ägt rum då bolagets produkter ej är 
registrerade. Likvida medel uppgår till 20 280 tkr. Bolagets upplåning uppgår till 0 kr.  

Redovisningsprinciper 

Denna bokslutsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd. 

 
Forskning och utveckling 

Utgifter för forskning kostnadsförs omedelbart. Utgifter som rör produktutveckling för 
Oasmias produkt Paclical har balanserats som immateriella tillgångar i den omfattning de 
med hög säkerhet förväntas generera framtida ekonomiska fördelar. Anskaffningsvärdet för 
sådana immateriella tillgångar skrivs av över den bedömda nyttjandeperioden. Andra ut-
vecklingsutgifter kostnadsförs i takt med att de uppkommer. 
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Koncernresultaträkning 

 
Maj- 

April 

2007 

Maj- 

April 

2006 

Nov- 

April 

2007 

Nov- 

April 

2006 

Nettoomsättning 22 387 853 18 734 613
Aktiverat arbete för egen räkning 14 430 10 518 7 836 5 259
 36 817 11 371 26 570 5 872
   

Rörelsens kostnader 
  

   
Råvaror och förnödenheter -22 621 -5 447 -18 722 -2 779
Övriga externa kostnader -12 070 -6 371 -6 326  -5 502
Personalkostnader -10 559 -5 850 -6 120 -3 085
Av- och nedskrivningar av materiella och im-
materiella anläggningstillgångar -968

 
-615 -608 -307

Övriga rörelsekostnader  -47 

 -46 219 -18 284 -31 730 -11 673

Rörelseresultat -9 402 -6 912 -5 160 -5 081
   
Resultat från finansiella tillgångar 21 10 13 6
Resultat från finansiella skulder -376 -405 -310 -213
Summa resultat från finansiella poster -355 -395 -297 -207

Resultat efter finansiella poster -9 757 -7 307 -5 457 -6 008
   
Skatt på periodens resultat   
Minoritetens andel i periodens resultat 0   

Periodens resultat -9 757 - 7 307 -5 457 -6 008

   

   
Resultat per aktie, före utspädning neg neg neg neg
Resultat per aktie, efter utspädning neg neg neg neg
Antal aktier, före utspädning (i tusental) 31 851 31 000 31 851 31 000 
Antal aktier, efter utspädning i tusental 31 851 31 000 31 851 31 000 
Genomsnittligt antal aktier, före utspädning i 
tusental 

31 851 31 000 31 851 31 000 

Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning i 
tusental 

31 851 31 000 31 851 31 000 

   
   
Periodens avskrivningar uppgår till 968 615 608 307
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Koncernbalansräkning 

   30 april 
2007 

30 april 
2006

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar     
Övriga immateriella anläggningstillgångar   60 088 44 600
Materiella anläggningstillgångar    13 624 10 253
Summa anläggningstillgångar   73 713 54 853
 

Omsättningstillgångar     
Varulager    18 318 2 674
Fordringar    6 593 2 537
Kassa och bank    22 170 3630
Summa omsättningstillgångar   47 081 8 841

Summa tillgångar   120 793 63 695
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital   110 181 58 898

    

Minoritetsintresse    

Minoritetsintressen   116 0

    

Långfristiga skulder    

Checkräkningskredit   2 461 2 938

    

Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder   4 564 626
Övriga kortfristiga skulder   1 966 354
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   1 506 879

Summa kortfristiga skulder   8 035 4 797

    

Summa eget kapital och skulder   120 793 63 695

Ansvarsförbindelser    
Ansvarsförbindelser   8 000 3 000
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Förändringar i koncernens eget kapital 

 

 Maj-April 
2006/2007 

Maj-April
2005/2006

Ingående eget kapital enl balansräkning per 30 april 58 898 31 301
  
Periodens resultat - 9 757 -7 307
  
Erhållet Aktieägartillskott 61 100 34 904
  
Förändring i minoritetens andel -60 0

Eget kapital vid periodens utgång 110 181 58 898
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Kassaflödesanalys för koncernen 

 
  Maj-April 

2006/200
7 

Maj-April
2005/200

6

Den löpande verksamheten    
Rörelseresultat   -9 402 -6 912
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.   967 615
Övriga ej likviditetspåverkande poster   56 0
Ränta, utdelningar och skatt   -355 -395
Förändring av rörelsekapital   -14 000 -4 579

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -22 735 -11 271
    

Investeringsverksamheten    
Förvärv av dotterföretag   0 -25
Förvärv av övriga anläggningstillgångar   -19 826 -21 949

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -19 826  -21 974
    

Finansieringsverksamheten    
Erhållet/lämnat koncernbidrag   61 100 34 904 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   61 100 34 904
    
Ökning av likvida medel   18 539 1 659
Likvida medel vid årets början   3 630 1 971
Kursdifferens i likvida medel   0 0
Likvida medel vid periodens slut   22 170 3 630
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Uppgifter om bolaget 

Bokslutsrapporten avges av verkställande direktör Julian Aleksov, efter bemyndigande från 
styrelsen. 

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) har organisationsnummer 556332-6676. 

Huvudkontorets adress, telefonnummer och hemsida är: 
 Vallongatan 1 
 752 28  UPPSALA 
 018-50 54 40 
 www.oasmia.com 

Frågor beträffande rapporten besvaras av Julian Aleksov, 018-50 54 40.  

Utdelning 

Styrelsen föreslår en utdelning med 0 SEK per aktie. 

Årsredovisning och ordinarie bolagsstämma 

Årsredovisningen kommer att publiceras senast den 31 augusti och kommer att finnas till-
gänglig på företagets hemsida, www.oasmia.com för nedladdning. Årsredovisningen kan 
beställas från Oasmia Pharmaceutical AB på tel. 018-50 54 40 eller via e-post 
info@oasmia.com. Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas fredagen den 7 september i 
bolagets lokaler, Vallongatan 1, Uppsala. Kallelse till bolagsstämman distribueras senast fyra 
veckor innan stämman. 

Nästa rapporttillfälle 

Kvartalsrapport för perioden 1 maj -  31 augusti publiceras den 18 september 2007. 

Undertecknande 

Bo Cederstrand, Claes Piehl, Peter Ström, Julian Aleksov 

 

Bokslutsrapporten har granskats av bolagets revisorer, Öhrlings PricewaterhouseCoopers. 


	Forskning och utveckling 

