
 
Oasmia Pharmaceutical AB (publ) 
 
Bokslutskommuniké för perioden, maj 2007-april 2008 
 

Året har innehållit betydelsefulla steg mot kommersiellt genombrott 

 
Kort om bokslut för perioden 2007-05-01 – 2008-04-30 
• Koncernens nettoomsättning uppgick till 71 158 tkr (22 387 tkr) 
• Rörelseresultatet var -4 855 tkr (-10 986 tkr) 
• Resultatet efter skatt var -5 067 tkr (-11 752 tkr) 
• Resultatet per aktie var -0,16 kr (-0,37 kr) 
 

Fjärde kvartalet, feb - april 2008 
• Koncernens nettoomsättning uppgick till 17 934 tkr (12 524 tkr) 
• Rörelseresultatet var -34 tkr (-3 020 tkr) 
• Resultatet efter skatt var -130 tkr (-3 322tkr) 
• Resultatet per aktie var 0,00 kr (-0,10 kr) 

 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret  
 
Oasmia Human Health 
Utvecklingen av Oasmias produkt Paclical® fortskrider enligt plan. Under perioden har en ny farmakokinetikstudie 
påbörjats i samarbete med bland andra Karolinska Universitetssjukhuset. I studien jämförs Paclical® med det 
välkända cancerläkemedlet Taxol®.  
 
Vidare under perioden har företaget presenterat resultat från den tidigare avslutade Fas I/II-studien vid europeis-
ka onkologikonferensen ECCO 14 i Barcelona i september 2007. Resultaten väckte stort intresse. 
 
Oasmia har även givits Final Advice av EMEA (Europeiska läkemedelsmyndigheten) vad gäller en internationell Fas 
III-studie på äggstockscancer. Studien kommer att bedrivas i EU samt Ryssland och Ukraina, omfattande cirka 60 
sjukhus.   
 
I november 2007 ingick Oasmia ett licensavtal med Orion Corporation, Finland, för försäljningsrättigheter av 
Paclical®. Orion får rätt att sälja och marknadsföra Paclical® i Norden (Sverige, Finland, Danmark och Norge) samt 
”first right of refusal” till ytterligare en läkemedelskandidat i Oasmias forskningsportfölj. Avtalet är på totalt 4 
miljoner Euro samt royalties på all försäljning inom regionen efter registrering av Paclical®.  
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Oasmia Animal Health 
Under perioden har resultat från den avslutade Fas I/II-studien med Paclical® Vet presenterats vid veterinär-
onkologiska kongresser i Europa och USA.  
 
I början av mars 2008 presenterades interimresultat från en Fas III-studie vid den första gemensamma världskon-
gressen för veterinäronkologer. Kongressen, med deltagare från både Europa och USA, hölls i Köpenhamn.  
Interimresultaten var mycket goda och mottogs med stort intresse av deltagarna.  
 
I slutet av mars 2008 skrev företaget licensavtal för Paclical® Vet med Orion Corporation, Finland. Orion får för-
säljnings- och marknadsföringsrättigheter för Norden (Sverige, Finland, Norge och Danmark), Polen, Tjeckien, 
Slovakien och Ungern. Avtalet är på totalt 2 miljoner Euro samt betydande royalties på all försäljning inom regi-
onen efter registrering av Paclical® Vet.   
 
Företaget har nu avslutat rekryteringen i den pågående Fas III-studien på hundar med hudcancer. Resultaten har 
varit över all förväntan och kommer att presenteras under 2008.    
 
 
Företaget 
I september 2007 genomförde Oasmia byte av börslista från NGM Nordic MTF till NGM Equity. I och med detta 
ändrade koncernen redovisningsprinciper och tillämpar idag IFRS. Moderbolaget tillämpar RR 32:06. 
 
Årsstämman den 7 september 2007 beslöt att anta styrelsens förslag om riktad nyemission. Efter genomförandet 
den 31 oktober 2007 ökade aktiekapitalet med 152 369 kr till totalt 3 337 500 SEK och antalet aktier med 
1 523 690 till totalt 33 375 000 st. 
 
Oasmia har förstärkt organisationen med 11 personer under perioden. Rekryteringen har främst skett inom enhe-
terna för regulatoriska frågor, produktion och klinisk utveckling.  
 
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång  
Efter periodens utgång har 3 personer anställts, inom enheterna för klinisk utveckling, regulatoriska frågor och 
produktion.  
 
Framtida utveckling 
Marknaden för Oasmias onkologiportfölj är ca 20 miljarder USD, med en tillväxt om 13% under 2006. Av detta 
står taxaner, till vilken grupp produkten Paclical® tillhör, för 4.6 miljarder USD. 
 
Den globala marknaden för Paclical® Vet beräknas uppgå till 1.5 miljarder USD år 2015. 
 
Paclical® befinner sig i ett avancerat stadium av klinisk fas och genomgår förberedelser för kliniska studier för 
registrering. Marknadens storlek, Oasmias gedigna patentportfölj samt de goda resultat som uppvisats tillsam-
mans med det stora intresse portföljen rönt bland ledande läkemedelsföretag innebär att Oasmias ledning bedö-
mer företagets potential som mycket stor.   
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Verksamheten 
Verksamheten i moderbolaget Oasmia Pharmaceutical AB (publ) består av forskning, utveckling och produktion 
av egna läkemedel, främst inom onkologi. Fokus ligger på human- och veterinäronkologi, där företaget har en 
stark produktportfölj. Företagets kontors-, forsknings- och produktionsanläggning finns i Uppsala.  

Oasmia äger dotterbolaget Qdoxx Pharma AB till 100 %. Företagets verksamhet består av parallellimport av lä-
kemedel. Affärsidén bakom Qdoxx Pharma är att genom import tillhandahålla kvalitativa och prisvärda läkemedel 
på den svenska marknaden. Qdoxx Pharma AB har utvecklats väl under perioden. Nettomsättningen har ökat till 
45 392 tkr (21 894 tkr). Oasmia har även 51 % ägarandel i företaget GlucoGene Pharma AB. GlucoGene är ett 
forskningsföretag som tagit fram en ny typ av xylosid. Inriktningen är behandling av hjärntumörer. De xylosider 
som utvecklats av GlucoGene befinner sig för närvarande i preklinisk fas.  
 
Forskning och utveckling 
Oasmia Pharmaceutical AB:s forsknings- och utvecklingsverksamhet är främst inriktad på onkologi inom human- 
och veterinärmedicin. Företagets forskning om cellens naturliga åldrande och död har bildat plattform för ut-
vecklingen av företagets gedigna produktportfölj, innehållande bland andra de unika läkemedlen Paclical® och 
Paclical® Vet. Basen för Oasmias produktportfölj är en grupp av nya, unika och patenterade substanser. En av 
dessa, XR - 17, är specifikt utvecklad med egenskapen att den bildar miceller runt den aktiva delen av läkemedlet. 
Oasmias XR - 17 kan användas tillsammans med en mängd olika substanser för att förbättra dess profil och ef-
fekt, speciellt svårlösliga substanser. De läkemedel som idag finns i företagets produktportfölj är samtliga basera-
de på denna unika nanoteknologiska plattform.  
 
Produktportfölj 
Företagets produktportfölj för humant bruk består av Paclical® samt produkterna Docecal®, Doxophos® och Car-
bomexx®. Prioritet för Oasmia är de kommande internationella kliniska fas III studierna på Paclical®. Docecal®, 
Doxophos® och Carbomexx® står inför klinisk fas I/II. Dessa tre nya produkter från Oasmias portfölj är verksamma 
mot andra former av cancer och täcker tillsammans med Paclical® teoretiskt 80 % av dagens standardbehand-
lingar av de vanligaste formerna av cancer.  
 
Produktportföljen inom området för Animal Health består av Paclical® Vet samt produkterna Docecal® Vet, Dox-
ophos® Vet och Carbomexx® Vet. Prioritet för Oasmias avdelning Animal Health är en omfattande klinisk fas III-
studie för Paclical® Vet. Produkterna Docecal® Vet, Doxophos® Vet och Carbomexx® Vet är verksamma mot andra 
former av cancer i hund och står inför klinisk fas I/II. 
 
Oasmia innehar världstäckande patent på samtliga produkter. 
 

Marknad  
Av den totala cytostatikamarknaden ingår Paclical® i gruppen taxaner där läkemedel som Taxol®, Taxotere® och 
Abraxane® ingår. Marknadsstorleken för denna grupp är 2007 cirka 4,6 miljarder USD med en årlig tillväxt på 
cirka 5 %. Inom en femårsperiod beräknas taxaner i nanopartikelform, till vilka Paclical® hör, uppgå till cirka 60 
% av den totala taxanmarknaden.   

 
Det finns inget tidigare registrerat cancerläkemedel för hund och Oasmia siktar nu på att registrera det första 
cancerläkemedlet för hund i världen.  
 
 
 
 



Oasmia Pharmaceutical AB (publ) - Bokslutsrapport 2008 

 
 
 
 

4 (16) 

 

 

 
FINANSIELL INFORMATION 
 
Koncernens resultaträkning i sammandrag     
 2008 2007 2007/08 2006/07 
Tkr Feb-April Feb-April Maj-April Maj-April 
Nettoomsättning 17 934 12 524 71 158 22 387 
Resultat efter skatt -130 -3 322 -5 067 -11 752 
Resultat per aktie före och efter utspädning i kr 0,00 -0,10 -0,16 -0,37 

 
Nettoomsättning 
Koncernens nettoomsättning för räkenskapsåret uppgick till 71 158 tkr (22 387 tkr). Ökningen jämfört med före-
gående år är dels hänförlig till de intäkter på 25 703 tkr som erhölls i enlighet med de licens- och distributions-
avtal som tecknats med Orion Corporation under året och dels till en ökad försäljning av parallellimporterade 
läkemedel i dotterbolaget Qdoxx Pharma AB. 
 
Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 17 934 tkr (12 524 tkr). Under perioden erhölls intäkter 
uppgående till 7 037 tkr i enlighet med avtalet med Orion Corporation gällande licens- och distributionsrättighe-
ter för Paclical® Vet. 
 
Aktiverat arbete för egen räkning 
Årets aktiverade utgifter för utvecklingskostnader avseende fas III-studier för produkterna Paclical® och Paclical® 
Vet uppgick till 9 675 tkr (14 484 tkr).  
För årets fjärde kvartal uppgick de aktiverade utgifterna till 3 364 tkr (4 377 tkr). 
 
Inköp av råmaterial, förbrukningsmaterial och handelsvaror 
Kostnader för inköp av råmaterial, förbrukningsmaterial och handelsvaror uppgick under året till -45 310 tkr  
(-22 621 tkr) och är främst hänförliga till verksamheten Parallellimport. Med högre försäljning har kostnaderna 
ökat väsentligt. Vid utgången av året var antalet godkända parallellimporterade produkter 55st (33st). Av dessa är 
33st (25st) marknadsförda för försäljning. Under det fjärde kvartalet var kostnaderna -10 275 tkr (-12 393 tkr). 
 
Övriga externa kostnader 
Övriga externa kostnader för året uppgick till -20 187 tkr (-12 154 tkr). För årets fjärde kvartal uppgick 
kostnaderna till -5 344 tkr (-3 617 tkr). Kostnaderna är främst hänförliga till produkter under utveckling, som 
befinner sig i preklinisk fas alternativt i fas I/II. Kostnaderna är även hänförliga till material- och arbetskostnader 
för uppbyggnad av nytt renrum samt revisions- och konsultarvoden i samband med upprättandet av noterings-
prospektet  inför listbytet till NGM Equity i september 2007. 
 
Personalkostnader 
Årets personalkostnader ökade till -17 530 tkr (-10 559 tkr). Motsvarande kostnad för årets fjärde kvartal uppgick 
till -4 978 tkr (-3 255 tkr). Under året ökade antalet anställda med 11 personer till totalt 41 anställda vid perio-
dens slut.  Medeltalet heltidsanställda var under räkenskapsåret 37 st. Ersättningar till ledande befattningshavare 
har utgått med 2 356 tkr (543 tkr). Ökningen beror på att ersättningarna till ledande befattningshavare under 
föregående år endast beräknats på VD:s lön. Under räkenskapsåret har Oasmias företagsstruktur förändrats och 
ytterligare fyra personer ingår detta år under benämningen ledande befattningshavare.  
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Finansiell ställning 
Koncernens likvida medel uppgick per den 30 april 2008 till 10 379 tkr (22 170 tkr). 
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten under året uppgick till 9 tkr (-23 322 tkr) och för årets fjärde kvartal 
till 4 246 tkr (-10 315 tkr). Årets kassaflöde var -11 791 tkr (18 534 tkr) och det fjärde kvartalets kassaflöde -935 
tkr (20 754 tkr). 
 
Det egna kapitalet uppgick till 64 812 tkr (69 879 tkr). 
Soliditeten per den 30 april 2008 var 74% (79%).  
 
Investeringar 
Årets investeringar uppgick till 12 601 tkr (16 655 tkr). Utöver balanserade utgifter för utvecklingsarbeten, 9 675 
tkr (14 484 tkr), avseende produkterna Paclical® och Paclical® Vet har investeringar i övriga immateriella till-
gångar gjorts gällande patent och försäljningstillstånd uppgående till 1 226 tkr (1 036 tkr). Årets investeringar i 
materiella anläggningstillgångar uppgick till 1 700 tkr (1 136 tkr) och dessa investeringar är liksom föregående år 
främst hänförliga till utveckling av företagets produktionslokaler och utrustning. Årets avskrivningar uppgick till 
–2 727 tkr (-2 521 tkr). 
 
Moderbolaget 
Företagets nettoomsättning uppgick till 26 246 tkr ( 973 tkr) och resultatet efter finansnetto till -4 356 tkr 
(-10 640 tkr). Likvida medel uppgick per 30 april 2008 till 10 352 tkr (20 280 tkr). 
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Koncernens resultaträkning      
  2008 2007 2007/08 2006/07 
Tkr Not Feb-April Feb-April Maj-April Maj-April 
      
Nettoomsättning 2 17 934 12 524 71 158 22 387 
Aktiverat arbete för egen räkning  3 364 4 377 9 675 14 484 
Övriga rörelseintäkter  -17 0 65  
Råmaterial, förbrukningsmaterial samt 
handelsvaror  -10 275 -12 393 -45 310 -22 621 
Övriga externa kostnader  -5 344 -3 617 -20 187 -12 154 
Personalkostnader  -4 978 -3 255 -17 530 -10 559 
Avskrivningar och nedskrivningar  -717 -656 -2 727 -2 521 
Rörelseresultat  -34 -3 020 -4 855 -10 986 
      
Finansiella intäkter  46 1 462 21 
Finansiella kostnader  -142 -303 -674 -787 
Finansiella poster - netto  -96 -302 -212 -766 
      
Resultat före skatt  -130 -3 322 -5 067 -11 752 
      
Inkomstskatt  0 0 0 0 
Periodens resultat  -130 -3 322 -5 067 -11 752 
      
Hänförligt till:      
Moderbolagets ägare  -128 -3 323 -5 057 -11 748 
Minoritetsintresse  -1 1 -9 -4 
      
Resultat per aktie före och efter utspädning,     
räknat på resultatet hänförligt till       
Moderbolagets aktieägare under perioden      
(kr per aktie)  0,00 -0,10 -0,16 -0,37 
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Koncernens Balansräkning   
 2008 2007 
Tkr 30 April 30 April 
   
TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar 19 180 19 416 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 24 159 14 484 
Övriga immateriella tillgångar 8 284 7 849 
   
Omsättningstillgångar   
Varulager 19 121 18 318 
Kundfordringar 4 059 4 386 
Övriga kortfristiga fordringar 772 833 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 717 1 373 
Likvida medel 10 379 22 170 
   
Summa tillgångar 87 672 88 830 
   
EGET KAPITAL   
Kapital och reserver hänförligt till Moderbolagets aktieägare   
Aktiekapital 3 338 3 185 
Övrigt tillskjutet kapital 95 767 95 919 
Balanserat resultat -34 389 -29 331 
   
Minoritetsintresse 97 106 
Summa eget kapital 64 812 69 879 
   
SKULDER   
Långfristiga skulder   
Upplåning 6 314 5 513 
Uppskjutna skatteskulder 8 8 
   
Kortfristiga skulder   
Skulder till kreditinstitut 5 241 2 461 
Upplåning 2 933 2 933 
Leverantörsskulder 3 933 4 564 
Övriga kortfristiga skulder 2 153 1 966 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 277 1 506 
   
Summa eget kapital och skulder 87 672 88 830 
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Förändringar i Koncernens eget kapital   
 2007/08 2006/07 
 Maj-April Maj-April 
   
Ingående balans enl. balansräkningen 69 879 20 582 
   
Periodens resultat -5 067 -11 752 
Omräkningsdifferens 0 -51 
Återbetalt aktieägartillskott -61 100 -34 904 
Nyemission 61 100 34 904 
Erhållet aktieägartillskott 0 61 100 
Belopp vid periodens utgång 64 812 69 879 

 
 
Koncernens Kassaflödesanalys     
 2008 2007 2007/08 2006/07 
Tkr Feb-April Feb-April Maj-April Maj-April 
Den löpande verksamheten     
Rörelseresultat före finansiella poster -34 -3 019 -4 855 -10 986 
Avskrivningar 717 655 2 727 2 521 
     

Erhållen ränta 46 1 462 21 
Erlagd ränta -142 -303 -674 -787 
     

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 587 -2 666 -2 340 -9 231 
     
Förändring av rörelsekapital     
Förändring varulager -979 -9 597 -803 -15 645 
Förändring kundfordringar 672 1 245 347 -4 087 
Förändring övriga kortfristiga fordringar 50 -56 -302 -12 
Förändring leverantörsskulder 2 837 2 340 -631 3 937 
Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder 1 078 -1 581 3 739 1 716 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 246 -10 315 9 -23 322 
     
Investeringsverksamheten     
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -3 396 -4 605 -10 901 -15 519 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -599 -168 -1 700 -1 136 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 995 -4 773 -12 601 -16 655 
     
Finansieringsverksamheten     
Erhållet aktieägartillskott 0 36 500 61 100 61 100 
Nyemission 0 0 -61 100 0 
Lån -500 0 3 500 0 
Amortering av lån -685 -657 -2 699 -2 589 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 185 35 843 801 58 511 
     
Periodens kassaflöde -935 20 754 -11 791 18 534 
Likvida medel vid periodens början 11 313 1 416 22 170 3 635 
Likvida medel vid periodens slut 10 379 22 170 10 379 22 170 
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Nyckeltal och övrig information     
     
 2008 2007 2007/08 2006/07 
 Feb-April Feb-April Maj-April Maj-April 
     
Antal aktier vid periodens slut, före och efter utspäd-
ning, i tusental 33 375 31 851 33 375 31 851 
Vägt genomsnittligt antal aktier, före och efter ut-
spädning, i tusental 33 375 31 851 32 613 31 425 
Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr 0,00 -0,10 -0,16 -0,37 
Eget kapital per aktie, kr 1,94 2,19 1,94 2,19 
Soliditet, % 74 79 74 79 
Avkastning på totalt kapital, % 0 -4 -5 -18 
Avkastning på eget kapital, % 0 -6 -8 -26 
     
Antal anställda vid periodens slut 40 29 40 29 
     
     
Definitioner     
Resultat per aktie före och efter utspädning: Resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning 

Eget kapital per aktie: Eget kapital i förhållande till antal aktier vid periodens slut   
Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen     
Avkastning på totalt kapital: Rörelseresultatet plus finansiella intäkter i procent av genomsnittlig balansomslutning 

Avkastning på eget kapital: Nettoresultat i procent av koncernens genomsnittliga eget kapital   
 
 
Moderbolagets resultaträkning     
 2008 2007 2007/08 2006/07 
Tkr Feb-April Feb-April Maj-April Maj-April 
     
Nettoomsättning 7 541 438 26 246 973 
Aktiverat arbete för egen räkning 3 364 4 377 9 675 14 484 
Övriga rörelseintäkter -17 0 31 0 
Råmaterial och förbrukningsmaterial -303 -391 -1 241 -1 516 
Övriga externa kostnader -5 079 -3 346 -19 188 -11 431 
Personalkostnader -4 978 -3 254 -17 510 -10 373 
Avskrivningar och nedskrivningar -662 -606 -2 505 -2 312 
Rörelseresultat -135 -2 781 -4 492 -10 175 
     
Övriga ränteintäkter och liknande intäk-
ter 46 1 460 21 
Räntekostnader och liknande kostnader -81 -131 -324 -486 
Finansiella poster - netto -34 -130 136 -465 
     
Resultat före skatt -169 -2 910 -4 356 -10 640 
     
Skatt på periodens resultat 0 0 0 0 
Periodens resultat -169 -2 910 -4 356 -10 640 
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Moderbolagets Balansräkning   
 2008 2007 
Tkr 30 April 30 April 
   
TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar 19 180 19 413 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 24 159 14 484 
Övriga immateriella tillgångar 7 386 6 737 
Finansiella anläggningstillgångar 2 118 2 100 
   
Omsättningstillgångar   
Varulager 37 37 
Kundfordringar 0 93 
Fordringar hos koncernföretag 14 825 17 676 
Övriga kortfristiga fordringar 713 763 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 373 1 117 
Kassa och bank 10 352 20 280 
   
Summa tillgångar 80 143 82 701 
   
EGET KAPITAL   
Bundet eget kapital   
Aktiekapital 3 338 3 185 
Reservfond 4 620 4 620 
Fritt eget kapital   
Överkursfond 95 767 34 819 
Balanserat resultat -32 139 39 601 
Periodens förlust -4 356 -10 640 
Summa eget kapital 67 229 71 585 
   
SKULDER   
Långfristiga skulder   
Upplåning 6 314 5 513 
   
Kortfristiga skulder   
Upplåning 2 933 2 933 
Leverantörsskulder 650 656 
Övriga kortfristiga skulder 740 508 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 277 1 506 
   
Summa eget kapital och skulder 80 143 82 701 
   
Ansvarsförbindelser 8 000 8 473 
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Förändringar i Moderbolagets eget kapital   
 2007/08 2006/07 
 Maj-April Maj-April 
   
Ingående balans enl. balansräkningen 71 585 22 444 
   
Omräkningsdifferens 0 -119 
Återbetalt aktieägartillskott -61 100 -34 904 
Nyemission 61 100 34 904 
Erhållet aktieägartillskott 0 61 100 
Lämnat koncernbidrag 0 -1 200 
Periodens resultat -4 356 -10 640 
Belopp vid periodens utgång 67 229 71 585 

 
 
NOTER 
 
Not 1  Redovisningsprinciper 
 
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Koncernredovisningen för Oasmia 
AB-koncernen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de anta-
gits av EU samt Redovisningsrådets Rekommendation RR 31, Delårsrapportering för koncerner och därtill följande 
hänvisning till 9 kapitlet i Årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med RR 
32:06, Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. Oasmia har räknat om historisk finansiell 
information från den 1 maj 2005 vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS. Förklaringar till över-
gången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till IFRS och vilka effekter omräkningen av resultat- och 
balansräkningar har haft på räkenskapsåren 2005/2006 och 2006/2007 samt fjärde kvartalet 2006/2007 redogörs 
för i not 4. Redovisningsprinciperna beskrivs närmare i företagets noteringsprospekt 18 september 2007, vilken 
finns tillgänglig på företagets hemsida www.oasmia.com. 
 
 
Not 2  Segmentsrapportering   
   
Räkenskapsåret 1 Maj 2007 - 30 April 2008  
   

Tkr 
Forskning och

utveckling Parallellimport 
Nettoomsättning 25 766 45 392 
Aktiverat arbete för egen räkning 9 675 0 
Övriga rörelseintäkter 31 34 
Rörelseresultat -4 510 -345 

 
Not 3  Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som kan påverka företagets utveckling. Dessa är på intet sätt rangord-
nade eller gör anspråk på att vara heltäckande. Riskfaktorer som i dagsläget inte har identifierats eller inte har 
bedömts som betydande, kan komma att påverka företagets framtida utveckling. 
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Produkter 
På grund av de höga utvecklingskostnaderna som hör ihop med företagets huvudsakliga verksamhetsområde, 
föreligger en risk för att företaget påverkas om inte resultat från prövningar av produkten blir tillfredsställande.  
 
Biverkningar 
Eftersom företagets huvudsakliga verksamhetsområde ligger inom utveckling av läkemedel föreligger en risk för 
att patienter som antingen deltar i kliniska studier med företagets produkter eller på annat sätt kommer i 
kontakt med företagets produkter utvecklar allvarliga biverkningar. Biverkningarna kan påverka företaget 
negativt. 
 
Relationer med myndigheter 
Oasmia Pharmaceuticals verksamhet är beroende av tillstånd från olika myndigheter, såväl svenska som utländs-
ka. Det finns en risk för att nödvändiga tillstånd inte kan införskaffas utan omfattande utredningar eller kost-
nadskrävande anpassningar av verksamheten. Oasmia strävar efter kostnadseffektivitet i samtliga led i verksam-
heten. 
 
Konkurrens 
Det råder skarp konkurrens inom onkologiområdet med många tillgängliga produkter. Utvecklingen fortgår och 
det finns en risk för att konkurrenter på marknaden kan påverka företagets resultat.  
 
Finansiering och samarbeten 
Oasmia finansieras främst av kapital från aktieägare och banker. Det kan inte uteslutas att företaget i framtiden 
kan behöva anskaffa ytterligare kapital eller kan komma att få försämrade räntevillkor. Vidare är Oasmias tillväxt 
till viss del beroende av upprättandet av samarbeten med externa partners så som industriavtal, samarbetsavtal 
med internationella läkemedelsföretag. Om viktiga samarbeten inte kan ingås, sägs upp eller fungerar otillfreds-
ställande kan detta påverka företaget negativt. Företaget har som mål att etablera solida avtal med sina partners 
samt långsiktig finansiell tillväxt. 
 
Licenser och Avtal  
Licens- och Distributionsavtal med andra företag innehåller klausuler som innebär att del av erhållna licensintäk-
ter skulle kunna komma att bli återbetalda av Oasmia. Det avser sådant fall då Oasmia inte erhåller registrering 
inom sex månader efter avtalad tid eller inte på egen bekostnad tillhandahåller definierade registreringshand-
lingar inom trettio dagar efter registrering. I sådana fall kan licenstagaren välja att häva kontraktet, varvid alla 
rättigheter återgår till Oasmia.  
 
Patent 
Oasmia innehar patent för alla steg i produktutvecklingen världen över. Det föreligger en risk för att 
konkurrenter gör intrång i patenten och att en tvist då kan uppstå, vilket kan påverka företaget negativt.  
 
Nyckelpersoner 
Oasmia är beroende av högkvalificerad arbetskraft för att kunna bedriva förstklassig forskning. 
Vidare är företaget beroende av att kunna fortsätta rekrytera kompetent arbetskraft i framtiden. Risken är att 
det uppkommer brist på sådan arbetskraft, vilket kan påverka företaget negativt. 
 
Handeln i aktien 
Företaget är listad på NGM Equity. Om likvid handel inte utvecklas eller blir varaktig kan det medföra svårigheter 
för aktieägare att sälja sina aktier. Det finns också en risk för att marknadskursen avsevärt kan skilja sig från 
dagens aktiekurs.  
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Not 4 Övergång till IFRS 
 
Den preliminära effekten av tillämpning av IFRS på koncernens resultaträkning 

Tkr

Svenska redo- Effekt av över- IFRS
visningsregler gång till IFRS

Nettoomsättning 22 387 0 22 387
Aktiverat arbete för egen räkning 14 430 54 14 484
Råmaterial och förbrukningsmaterial -22 621 0 -22 621
Övriga externa kostnader -12 070 -84 -12 154
Personalkostnader -10 560 0 -10 560
Avskrivningar och nedskrivningar -968 -1 553 -2 521
Rörelseresultat -9 402 -1 584 -10 986

Finansiella intäkter 21 0 21
Finansiella kostnader -376 -411 -787
Finansiella poster - netto -355 -411 -766

Resultat före skatt -9 757 -1 995 -11 752
Inkomstskatt 0 0 0
Årets resultat -9 757 -1 995 -11 752

Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare -9 757 -1 991 -11 748
Minoritetsintresse 0 -4 -

Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt
till Moderföreta

4

gets aktieägare under året
(uttryckt i kr per aktie): -0,31 -0,06 -0,37

Den preliminära effekten av tillämpning av IFRS på koncernens resultaträkning 

Tkr

Svenska redo- Effekt av över- IFRS
visningsregler gång till IFRS

Nettoomsättning 12 524 0 12 524
Aktiverat arbete för egen räkning 4 323 54 4 377
Råmaterial och förbrukningsmaterial -12 393 0 -12 393
Övriga externa kostnader -3 533 -84 -3 617
Personalkostnader -3 255 0 -3 255
Avskrivningar och nedskrivningar -268 -388 -656
Rörelseresultat -2 602 -418 -3 020

Finansiella intäkter 1 0 1
Finansiella kostnader -210 -93 -303
Finansiella poster - netto -209 -93 -302

Resultat före skatt -2 811 -511 -3 322
Inkomstskatt 0 0 0
Årets resultat -2 811 -511 -3 322

Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare -2 811 -512 -3 323
Minoritetsintresse 0 1 1

Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt
till Moderföretagets aktieägare under året
(uttryckt i kr per aktie): -0,09 -0,02 -0,10

Perioden 2007-02-01 - 2007-04-30

Räkenskapsåret 2006-05-01 - 2007-04-30
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 Not 2007-04-30 
Eget kapital enligt tidigare    
tillämpade principer  110 297 
   
Materiella anläggningstillgångar a 5 780 
Finansiering av avbetalningsköp a -8 446 
Nedskrivning av balanserade utvecklingskostnader b -33 346 
Av- och nedskrivningar av övriga immateriella tillgångar c,d -4 429 
Rörelseförvärv d 30 
  -40 410 
   
Skatteeffekter av ovanstående d -8 
Total justering av eget kapital  -40 418 
   
Eget kapital enligt IFRS  69 879 

 
Vid övergången till IFRS har företaget uppmärksammat att man tillämpat tidigare redovisningsprinciper på ett 
felaktigt sätt. Felen består i att man aktiverat poster avseende balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
övriga immateriella tillgångar samt även omräknat ett Avbetalningsköpavtal enligt punkt a-c nedan. Rättelser av 
dessa fel har skett i samband med övergången till IFRS. Dessutom har mindre felaktigheter identifierats under 
nuvarande räkenskapsår främst gällande förvärvsanalysen av GlucoGene Pharma AB, vilken också korrigerats. 
Företaget kommer för tax 2008 rätta dessa fel i deklarationen varvid inga temporära skillnader mellan redovisade 
värden och skattemässiga värden kommer att finnas. 
 
a) Materiella anläggningstillgångar 
Med tillträde den 1 juli 2005 ingick Moderbolaget ett Avbetalningsköpavtal avseende en anläggning belägen i 
den fastighet där företaget har sin verksamhet. Anläggningen var uppförd av ett företag verksamt inom 
biovetenskap och utgör en produktionsanläggning. Avbetalningsperioden sträcker sig till den 30 juni 2010, alltså 
över fem år. Tillträdet till anläggningen skedde två månader efter övergångsdatum till IFRS. Under de två senaste 
räkenskapsåren hade koncernen, enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper, redovisat anläggningen som en 
tillgång värderad till det sammanlagda värde av de vid varje tidpunkt gjorda betalningarna. Några avskrivningar 
hade inte gjorts. Avtalet med säljaren innehöll ingen uttalad räntedel och ingen skuld eller ränta redovisades av 
koncernen. 
 
Vid övergången till IFRS redovisar koncernen anläggningen i enlighet med IAS 16 som ett avbetalningsköp.  
Anläggningen redovisas till anskaffningsvärde, d v s det sammanlagda diskonterade beloppet av alla framtida 
betalningar. Samtidigt redovisas en finansiell skuld avseende den ännu ej erlagda köpeskillingen. Den finansiella 
skulden värderas initialt till sitt verkliga värde, och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. Den finansiella skulden har i balansräkningen delats upp i en långfristig del och en kort-
fristig del, och redovisas under rubriken Upplåning. Koncernen tillämpar komponentavskrivning för denna an-
läggning, enligt IAS 16, där varje del av anläggningen som har ett anskaffningsvärde som är betydande i förhål-
lande till det sammanlagda anskaffningsvärdet skrivs av separat.  
 
Övergången till IFRS medförde följande effekter: 

• Från tillträdet redovisas det sammanlagda beloppet av framtida betalningar som Upplåning. Skuldens 
ursprungliga verkliga värde var 16 613 tkr. Den tillämpade effektiva räntesatsen var 4,25 %. 
Koncernens skulder ökade därför vid tillträdet med 16 613 tkr. 

• Vid tillträdet redovisas tillgången till sitt verkliga värde vilket sammanfaller med samma värde som för 
den finansiella skulden, alltså 16 613 tkr. Vid utgången av räkenskapsåret 2005/2006 ökade därför    
Materiella anläggningstillgångar med 9 785 tkr. Därvid hade under detta räkenskapsår anläggningen av-
skrivits med 828 tkr. 
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• Avskrivningar har tillämpats från anskaffningstillfället. Koncernens avskrivningar ökade därför med 828 
tkr under räkenskapsåret 2005/2006 och med 993 tkr under räkenskapsåret 2006/2007. 

• Räntekostnader för den finansiella skulden redovisas från anskaffningstillfället. Koncernens räntekost-
nader ökade därför med 422 tkr under räkenskapsåret 2005/2006 och med 411 tkr under räkenskapsåret 
2006/2007. 

 
b) Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
Före övergången till IFRS balanserade koncernen utgifter för utvecklingsarbeten som befann sig i tidigare faser 
än Fas III. Enligt företagets tillämpade redovisningsprinciper enligt IFRS, skall endast sådana balanserade utgifter 
för utvecklingsarbeten som befinner sig i Fas III eller högre aktiveras som tillgång. I samband med övergången till 
IFRS har koncernen således kostnadsfört balanserade utgifter för utvecklingsarbeten före 2006-05-01 då dessa 
utgifter inte avsåg projekt som nått Fas III. Vid övergångsdatum för IFRS skrev koncernen därmed bort 22 826 tkr 
direkt mot eget kapital. Under räkenskapsåret 2005/2006 skrev koncernen dessutom bort det räkenskapsårets 
balanserade utgifter med 10 518 tkr, över det årets resultat då dessa ej heller ansågs befinnas i Fas III eller högre. 
Eftersom samtliga Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten ännu ej var färdiga att tagas i bruk hade dessa ej 
påbörjats att skrivas av, varför borttagandet av dessa tillgångar inte påverkar respektive års avskrivningar. 
 
c) Övriga immateriella tillgångar 
Före övergången till IFRS bestod Övriga immateriella tillgångar av patent, försäljningsrättigheter, tillverkningstill-
stånd, licens för kliniska prövningar och partihandelstillstånd. Avskrivningar hade endast tillämpats på försälj-
ningsrättigheter. Avskrivningstiden var 5 år. Försäljningsrättigheterna avser rätt att i Sverige sälja läkemedel som 
importeras från andra länder, s k parallellimport.  
 
Övergången till IFRS medförde följande effekter vid övergångsdatum: 
 

• Bortskrivning av tidigare balanserade tillverkningstillstånd, licens för kliniska prövningar och partihan-
delstillstånd, till ett sammanlagt belopp av 130 tkr, direkt mot eget kapital, detta då dessa tillgångar 
hänförde sig till Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten som ej befann sig i Fas III eller högre. 

• Ackumulerade avskrivningar på patent som borde skett tidigare har redovisats retroaktivt direkt mot 
eget kapital med 3 214 tkr. Tillkommande avskrivningar för patent var 526 tkr under räkenskapsåret 
2005/2006 och 560 tkr under räkenskapsåret 2006/2007. 

 
d) Rörelseförvärv 
Under verksamhetsåret 2006/2007 förvärvade Moderbolaget 51% av aktierna i GlucoGene Pharma AB. Den redo-
visningsbyrå som skötte koncernredovisningen före övergången till IFRS har ej till fullo kunnat redogöra för hur 
förvärvet hanterades i koncernredovisningen. Någon analys av verkligt värde för förvärvade tillgångar skedde ej 
vid tidpunkten för förvärvet. Vid övergången till IFRS har Koncernen i enlighet med IFRS 3 upprättat fullständig 
förvärvsanalys för förvärvet. Det resulterade i identifiering av ett högre verkligt värde hänförligt till ett patent än 
vad som tidigare redovisats. Skillnaden uppgår till 31 tkr. Skillnaden mellan det verkliga värdet och det tidigare 
redovisade värdet skrivs av över patentets återstående tid. Under räkenskapsåret 2006/2007 skedde avskrivning 
med 2 tkr. 
 
e) Uppskjuten skatt 
Övergångseffekter hänförliga till d ovan har gett upphov till temporära skillnader mellan redovisade värden och 
skattemässiga värden. Då koncernen ämnar korrigera den skattemässiga redovisningen till deklarationen Tax 2008 
avseende posterna a-c ovan så att de skattemässiga värdena överensstämmer med de bokförda, föreligger inga 
temporära differenser för dessa justeringar, varvid ingen uppskjuten skatt har bokats på dessa poster. Övergång-
en till redovisning enligt IFRS har ej haft någon påverkan på Koncernens redovisade kassaflöden. 
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Uppgifter om företaget 
 
Oasmia Pharmaceutical AB (publ) 
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, VD  
Telefon: 018-50 54 40  
 
Utdelning 
Styrelsen avser inte att föreslå att utdelning lämnas för verksamhetsåret  
1 maj 2007- 30 April 2008. 
 
Årsredovisning och ordinarie bolagsstämma 
Årsredovisningen kommer att publiceras senast den 29 augusti 2008 och kommer att finnas tillgänglig i  
Pdf-format på företagets hemsida www.oasmia.com  
 
Årsredovisningen kan även beställas från Oasmia Pharmaceutical AB  
Telefon. 018-50 54 40 eller via e-post: info@oasmia.com  
 
Ordinarie årsstämma kommer att hållas den 12 september 2008 i företagets lokaler, Vallongatan 1, Uppsala. 
Kallelse till bolagsstämman distribueras senast fyra veckor innan stämman. 
 
Nästa rapporttillfälle 

Årsredovisning 29 augusti 2008 

Delårsrapport för perioden 1 maj – 31 juli publiceras den 16 september 2008 
 

 

Denna bokslutskommuniké har granskats av företagets revisorer, Öhrlings PricewaterhouseCoopers. 

Styrelsen och VD för Oasmia Pharmaceutical AB försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av 
moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhets-
faktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 

 

Uppsala den 16 juni 2008 

Bo Cederstrand, Ordförande 
Claes Piehl, Ledamot 
Peter Ström, Ledamot 
Julian Aleksov, Verkställande Direktör 


