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PERIODEN 1 maj  31 oktober 2011 

 Koncernens nettoomsättning uppgick till 891 tkr (42) 1 

 Rörelseresultatet var -28 752 tkr (-27 047) 

 Resultatet efter skatt uppgick till -28 696 tkr (-28 819) 

 Resultatet per aktie var -0,55 kr (-0,75) 

 Totalresultatet var -28 696 tkr (-28 819) 

 

 

ANDRA KVARTALET 1 augusti  31 oktober 2011 

 Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 tkr (0)  

 Rörelseresultatet var -13 384 tkr (-15 832) 

 Resultatet efter skatt uppgick till -13 435 tkr (-16 729) 

 Resultatet per aktie var -0,26 kr (-0,44) 

 Totalresultatet var -13 435 tkr (-16 729) 

 

 Oasmia genomför riktad nyemission om 48 mkr med ny strategisk ägare 

 Rekryteringen klar av de 650 patienter som ingår i fas III-studien med Paclical® 

 Årsstämman valde in Joel Citron, Martin Nicklasson, Jan Lundberg och Prof. Dr. Horst 
Domdey i styrelsen 

 Årsstämman beslutade om bemyndigande motsvarande 15 miljoner aktier 

 Oasmia och Orion avslutade samarbete för Paclical® i Norden 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Siffror inom parentes avser utfall för motsvarande period föregående år 
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PERIODENS VERKSAMHET 

 

HUMAN HEALTH 
 

Paclical® 

I september 2011 slutfördes patientrekryteringen av 650 patienter till fas III-studien av Paclical® för äggstocks-

cancer. 

I augusti 2011 rapporterades resultatet av en interimsanalys omfattande ca 400 av studiens 650 patienter. 

Resultaten av denna uppfyllde det kliniska krav som ställts, nämligen att Paclical® är minst lika effektivt som 

Taxol®. 

Väsentliga skillnader vid behandling med dessa båda preparat är följande: 

 Någon förmedicinering behövs inte för Paclical® men det krävs en omfattande sådan för Taxol® för att 

undvika överkänslighetsreaktioner på grund av lösningsmedlet Cremophor® EL. 

 Infusionstiden för Paclical® är en timme och för Taxol® tre timmar. 

 Paclical® kan ges i högre dos (250 mg/m2) än Taxol® (175 mg/m2). 

 

Under perioden har arbetet med interimsanalysen fortsatt, gällande andra variabler som också ska ingå i ansökan 

om marknadsgodkännande.  

Oasmia planerar att lämna in ansökan om marknadsgodkännande för Paclical® under början av 2012 i EU,  

Ryssland, Israel, Turkiet och vissa länder i Asien.  

Efter rekrytering och behandling av de 650 patienter som ingår i studien är nästa steg för Bolaget att utvärdera 

när överlevnadsdata, en viktig parameter i onkologistudier, kan analyseras. Arbetet pågår med att undersöka det 

patientantal som krävs för att kunna inhämta sådana data i rimlig tid.   

I augusti 2011 avslutade Oasmia och Orion samarbetet för Paclical® och alla rättigheter återgick därmed till 

Oasmia. 

 

I maj 2011 tecknades licensavtal med Medison Pharma för Paclical® i Israel och Turkiet.  

 

Paclical® är sedan tidigare beviljat som särläkemedel av EMA (EU) och FDA (USA) avseende indikationen  

äggstockscancer. Särläkemedelsstatus beviljas för mindre indikationer och medför sju (EU) respektive tio (USA) års 

marknadsexklusivitet på indikationen när marknadstillstånd erhållits. 

 

Doxophos® 

Doxophos® är en ny patenterad formulering av doxorubicin, en av de mest effektiva och välanvända 

substanserna för behandling av cancer. För närvarande används doxorubicin vid behandling av 20 olika cancer-

former. Prekliniska studier har utförts med Doxophos® och med dessa som grund planerade Oasmia tidigare att 

starta en klinisk fas I-studie under 2011. Studiestarten har senarelagts till det första kvartalet 2012 för att foku-

sera på Paclical® med avseende på interimsanalys och ansökan om marknadsgodkännande. 

 

Docecal® 

Docecal® är en ny patenterad formulering av docetaxel (Taxotere®) med förbättrade kemiska egenskaper än 

Taxotere®. Oasmia avser att inrikta sig på samma indikationer som Taxotere®, där huvudindikationerna är bröst-

cancer, prostatacancer och icke småcellig lungcancer. Förberedelser pågår för att ta produktkandidaten till fas I. 
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ANIMAL HEALTH 
 

Paccal® Vet 

I augusti 2010 lämnade Oasmia in ansökan i EU och USA om registrering av Paccal® Vet för behandling av  

mastocytom hos hundar. Oasmia förväntar besked avseende marknadsgodkännande från EMA inom kort och från 

FDA under våren 2012. 

 

I juni 2011 erhöll Paccal® Vet s k MUMS-status (minor use/minor species) av FDA för indikationen skivepitel-

cancer. Produktkandidaten har sedan tidigare denna status för indikationen mastocytom. MUMS beviljas av FDA  

antingen för ett litet användningsområde inom en vanlig djurart, exempelvis hund, eller för behandling av en 

mindre vanlig djurart. Det mest intressanta med MUMS är möjligheten till villkorat marknadsföringstillstånd med 

sju års marknadsexklusivitet från erhållandet av sådant tillstånd. 

 

Doxophos® Vet  

Doxophos® Vet är avsedd för behandling av lymfom hos hundar. Oasmia erhöll i juni 2011 ett godkännande från 

läkemedelsmyndigheterna i Tyskland och Österrike att påbörja en fas I-studie, vilken startade under sommaren 

2011.  

 

 

BOLAGET 

 
Oasmia genomför riktad nyemission   

I oktober 2011 genomfördes en riktad nyemission till ett begränsat antal investerare där de flesta var nya aktie-

ägare i Bolaget. Antalet emitterade aktier var 5 161 290 st, teckningskursen var 9,30 kronor och emissionen 

inbringade 48 mkr före emissionskostnader. 

 

Emissionen genomfördes utan företräde för befintliga aktieägare med stöd av bolagsstämmans bemyndigande 

från den 30 september 2011. Nyemissionen ökade antalet aktier från 52 079 341 till 57 240 631. 

 

Den största posten, på 30 mkr, tecknades av bolaget nxt2b med huvudägaren Bengt Ågerup. I samband med 

emissionen förvärvade nxt2b också 2 555 500 aktier från Oasmias huvudägare Alceco International S.A. och blev 

därmed den näst största aktieägaren i Oasmia med 10,1 % av aktier och röster. Alceco International S.A. hade 

efter emissionen och försäljningen 46,2 % av aktier och röster. Nxt2b är en strategisk långsiktig ägare som delar 

samma vision som Oasmias huvudägare och ledning. 

 

Årsstämman 

Vid årsstämman den 30 september 2011 omvaldes styrelseledamöterna Bo Cederstrand och Julian Aleksov. Till 

nya styrelseledamöter valdes Joel Citron, Martin Nicklasson, Jan Lundberg och Prof. Dr. Horst Domdey. Därmed 

utökades styrelsen från fem till sex ledamöter. Joel Citron valdes till styrelsens ordförande. Årsstämman fast-

ställde att styrelseledamot som ej är anställd i Bolaget skall erhålla ersättning om 250 tkr. 

 

Årsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta 

om nyemission av aktier och konvertibler. Det totala antalet aktier och konvertibler som utges får inte överstiga 

15 miljoner aktier eller berättiga till konvertering till mer än 15 miljoner aktier. Emissionerna får vara med eller 

utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. 

 

FINANSIELLA UTSIKTER 
 

Avgörande för Oasmias finansiella utsikter är tidpunkter för registrering av de produkter Bolaget utvecklar.  

Efter inlämnande av ansökan om registrering är Oasmia i allt väsentligt beroende av läkemedelsmyndigheternas 

hantering av ärendet. Oasmia försöker alltid ha en bedömning av tidsåtgången i registreringsärenden men kan 

inte påverka dem på annat sätt än att så snabbt som möjligt inkomma med svar på myndigheternas frågor, vilka  

kan ställas vid flera tillfällen under registreringsprocessen. 
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I Oasmias affärsmodell ingår att teckna licens- och distributionsavtal med företag som har de rätta resurserna för 

marknadsföring och försäljning. Utöver redan ingångna avtal bedömer Oasmia att det finns mycket goda förut-

sättningar för ytterligare licens- och distributionsavtal avseende intressanta regioner.  

 

Bolaget har som målsättning att under 2012 i någon eller några regioner, genom licenstagare eller distributörer, 

lansera både den första produkten för den humana marknaden, Paclical® och den första produkten för veterinär-

marknaden, Paccal® Vet.  

 

Bolaget har som mål att skuldsättningsgraden inte skall överstiga 50 %. Vid periodens slut den 31 oktober var 

skuldsättningsgraden 0 %.  

 

 

 

FINANSIELL INFORMATION 
Koncernens resultaträkning i sammandrag  

 
2011 2010 2011 2010 2010/11 

Tkr Aug-Okt Aug-Okt Maj-Okt Maj-Okt Maj-April 

Nettoomsättning - - 891 42 106 

Aktiverat arbete för egen räkning 14 336 18 896 34 420 38 913 86 049 

Rörelseresultat -13 384 -15 832 -28 752 -27 047 -64 353 

Resultat efter skatt -13 435 -16 729 -28 696 -28 819 -65 960 

Resultat per aktie, före och efter utspädning i kr* -0,26 -0,44 -0,55 -0,75 -1,50 

Periodens totalresultat -13 435 -16 729 -28 696 -28 819 -65 960 

 
*Omräkning av historiska värden har skett med hänsyn till fondemissionselement i den företrädesrättsemission som genomfördes under tredje 
kvartalet 2010/11. 

 

Nettoomsättning 
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 891 tkr (42) och bestod av licensintäkt vid tecknande av avtal med 

Medison Pharma.  

 

Aktiverat arbete för egen räkning 

Aktiverat arbete för egen räkning består av Bolagets satsningar inom kliniska prövningar i fas III. Aktiveringen 

innebär att sådana kostnader aktiveras som immateriell tillgång. De uppgick under perioden till 34 420 tkr 

(38 913) och avsåg endast Paclical®. Nedgången mot samma period föregående år beror på att ingen aktivering i 

år sker för Paccal® Vet. 

 

Rörelsens kostnader 

Periodens rörelsekostnader exklusive av- och nedskrivningar var 61 578 tkr (63 876). Nedgången i kostnader är 

hänförlig till att kostnader för Paccal® Vet i fas III i det närmaste hade upphört vid periodens början och att 

kostnader för Paclical® i fas III inte längre är stigande.  

 

Av dessa kostnader aktiverades 56 % (61) som Aktiverat arbete för egen räkning. Andelen aktiverade rörelse-

kostnader har successivt minskat sedan ansökan om registrering för Paccal® Vet lämnades in i augusti 2010.  

 

Antalet anställda vid periodens utgång var 78 st (70).  

 

Periodens resultat  

Resultatet efter skatt för perioden var -28 696 tkr (-28 819), i stort sett oförändrat mot föregående år. 

 

Koncernens verksamhet har inte påverkats av säsongsvariationer eller cykliska effekter. 

 

Finansiell ställning 

Koncernens likvida medel var vid periodens utgång 41 696 tkr (42). Det egna kapitalet var vid samma tidpunkt 

310 761 tkr (112 984). Vid periodens slut var soliditeten 91 % (52) och skuldsättningsgraden 0 % (66).  

Bolaget har outnyttjade krediter uppgående till 45 000 tkr och ett outnyttjat SEDA-avtal (standby equity  

distribution agreement) uppgående till 75 000 tkr. 
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Kassaflöde och investeringar 

Kassaflödet från den löpande verksamheten var under perioden -22 869 tkr (-17 346). Förändringen beror på att 

ökningen av rörelseskulder var lägre detta år än föregående år. 

 

Periodens investeringar uppgick till 36 221 tkr (47 396). 

 

Av investeringarna utgjordes 34 575 tkr (40 713) av immateriella tillgångar, bestående av aktiverat arbete för 

egen räkning 34 420 tkr och av patent 155 tkr.  

 

Av investeringarna utgjordes 1 646 tkr (6 684) av materiella tillgångar, vilka avsåg produktionsutrustning. 

Anledningen till att dessa investeringar var mycket högre föregående år är att produktionsanläggningen i 

Uppsala då genomgick en omfattande utbyggnad.  

 

Finansiering  
Finansieringen under perioden skedde genom egna likvida medel. Den 31 oktober genomfördes en riktad ny-

emission på 48 000 tkr före emissionskostnader.  

 

Moderbolaget 

Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 891 tkr (42) och resultatet före skatt var  

-28 670 tkr (-28 796). Moderbolagets likvida medel var vid utgången av perioden 41 682 tkr (31).  

 

 

Nyckeltal och övrig information  

 

2011 2010 2011 2010 2010/11 

  Aug-Okt Aug-Okt Maj-Okt Maj-Okt Maj-April 

Antal aktier vid periodens slut, före och efter utspädning, i tusental* 57 241 38 403 57 241 38 403 52 079 

Vägt genomsnittligt antal aktier, före och efter utspädning, i tusental* 52 135 38 403 52 107 38 403 44 061 

Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr* -0,26 -0,44 -0,55 -0,75 -1,50 

Eget kapital per aktie, kr* 5,43 2,94 5,43 2,94 5,65 

Soliditet, % 91 52 91 52 92 

Nettoskuld, tkr -41 696 74 209 -41 696 74 209 -51 895 

Skuldsättningsgrad, % - 66 - 66 - 

Avkastning på totalt kapital, % neg neg neg neg neg 

Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg neg 

Antal anställda vid periodens slut 78 70 78 70 68 

 
*Omräkning av historiska värden har skett med hänsyn till fondemissionselement i den företrädesrättsemission som genomfördes under tredje 

kvartalet 2010/11. 
 

Definitioner 
Resultat per aktie: Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till vägt genomsnittligt antal aktier, före och 

efter utspädning, under perioden. 

Eget kapital per aktie: Eget kapital i förhållande till antal aktier vid periodens slut 

Soliditet: Eget kapital i förhållande till balansomslutning. 

Nettoskuld: Total upplåning (innehållande balansposterna kortfristig och långfristig upplåning samt skulder till kreditinstitut) med avdrag för 

likvida medel 

Skuldsättningsgrad: Nettoskuld i förhållande till eget kapital 

Avkastning på totalt kapital: Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning. 

Avkastning på eget kapital: Resultat före skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital. 
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Resultaträkning, koncernen 

  
2011 2010 2011 2010 2010/11 

Tkr Not Aug-Okt Aug-Okt Maj-Okt Maj-Okt Maj-April 

Nettoomsättning 
 

- - 891 42 106 

Aktiverat arbete för egen räkning 

 

14 336 18 896 34 420 38 913 86 049 

Övriga rörelseintäkter 

 

- 72 42 99 269 

Råmaterial, förbrukningsmaterial samt handelsvaror -2 012 -4 998 -5 663 -7 660 -16 120 

Övriga externa kostnader 
 

-16 027 -20 146 -37 469 -38 279 -92 479 

Personalkostnader 

 

-8 417 -8 495 -18 445 -17 938 -37 370 

Avskrivningar och nedskrivningar 

 

-1 265 -1 161 -2 527 -2 224 -4 674 

Övriga rörelsekostnader   - -1 - -1 -133 

Rörelseresultat 

 

-13 384 -15 832 -28 752 -27 047 -64 353 

       Finansiella intäkter 

 

1 2 133 21 484 

Finansiella kostnader   -53 -899 -77 -1 792 -2 097 

Finansiella poster - netto 

 

-51 -897 56 -1 772 -1 613 

       Resultat före skatt 

 

-13 435 -16 729 -28 696 -28 819 -65 967 

       Inkomstskatt 2 - 0 - 0 7 

Periodens resultat 

 

-13 435 -16 729 -28 696 -28 819 -65 960 

       

       Periodens resultat hänförligt till: 

      Moderbolagets aktieägare 
 

-13 435 -16 728 -28 696 -28 816 -65 960 

Innehav utan bestämmande inflytande 
 

- -1 - -2 - 

       Resultat per aktie före och efter utspädning, kr 

 

-0,26 -0,44 -0,55 -0,75 -1,50 

       

       
Rapport över totalresultat, koncernen 

     

       

  

2011 2010 2011 2010 2010/11 

Tkr Not Aug-Okt Aug-Okt Maj-Okt Maj-Okt Maj-April 

Periodens resultat   -13 435 -16 729 -28 696 -28 819 -65 960 

Periodens totalresultat 

 

-13 435 -16 729 -28 696 -28 819 -65 960 

       Totalresultat hänförligt till: 

      Moderbolagets aktieägare 

 

-13 435 -16 728 -28 696 -28 816 -65 960 

Innehav utan bestämmande inflytande 
 

- -1 - -2 - 

       Totalresultat per aktie före och efter utspädning, kr -0,26 -0,44 -0,55 -0,75 -1,50 
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Rapport över finansiell ställning, koncernen  

Tkr Not 2011-10-31 2010-10-31 2011-04-30 

TILLGÅNGAR 

    Anläggningstillgångar 

    Materiella anläggningstillgångar 
 

26 814 25 565 27 243 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 3 261 330 179 773 226 909 

Övriga immateriella tillgångar 

 

8 977 9 406 9 276 

Finansiella anläggningstillgångar   2 2 2 

Summa Anläggningstillgångar 

 

297 123 214 745 263 430 

     Omsättningstillgångar 

    Varulager 

 

290 94 - 

Övriga kortfristiga fordringar 

 

1 432 1 938 2 141 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 

2 400 1 366 2 853 

Likvida medel   41 696 42 51 895 

Summa Omsättningstillgångar 

 

45 818 3 441 56 889 

     SUMMA TILLGÅNGAR 

 

342 941 218 186 320 319 

     EGET KAPITAL 

    Kapital och reserver hänförligt till Moderbolagets aktieägare 

    Aktiekapital 

 

5 724 3 761 5 208 

Övrigt tillskjutet kapital 
 

458 144 196 493 413 375 

Balanserat resultat   -153 107 -87 325 -124 411 

Summa 

 

310 761 112 930 294 171 

Innehav utan bestämmande inflytande   - 55 - 

Summa Eget kapital 

 

310 761 112 984 294 171 

     SKULDER 

    Långfristiga skulder 

    Övriga långfristiga skulder 

 

16 264 15 397 15 373 

Uppskjutna skatteskulder   - 7 - 

Summa Långfristiga skulder 

 

16 264 15 404 15 373 

     Kortfristiga skulder 

    Skulder till kreditinstitut 

 

- 4 956 - 

Upplåning 4 - 69 295 - 

Leverantörsskulder 
 

7 170 8 455 3 831 

Övriga kortfristiga skulder 

 

1 511 1 312 1 399 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   7 234 5 780 5 545 

Summa Kortfristiga skulder 

 

15 916 89 798 10 775 

     Summa Skulder 

 

32 180 105 202 26 148 

     SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 

342 941 218 186 320 319 

     

     Eventualförpliktelser 5 

   Ställda säkerheter 5 
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Rapport över förändringar i eget kapital, koncernen  

 

Hänförligt till moderbolagets aktieägare 

  

Tkr Aktiekapital 
Övrigt till-  

skjutet kapital 
Balanserat  

resultat 

Innehav utan 

bestämmande 
inflytande 

Summa  
eget kapital 

Ingående balans per den 1 maj 2010 3 761 196 493 -58 509 57 141 803 

Periodens totalresultat - - -28 816 -2 -28 819 

Utgående balans per den 31 oktober 2010 3 761 196 493 -87 325 55 112 984 

      Ingående balans per den 1 maj 2010 3 761 196 493 -58 509 57 141 803 

Periodens totalresultat - - -65 960 - -65 960 

Förvärvade innehav utan bestämmande inflytande - - 57 -57 0 

Nyemission 1 447 237 250 - - 238 697 

Emissionskostnader - -20 369 - - -20 369 

Utgående balans per den 30 april 2011 5 208 413 375 -124 411 0 294 171 

      Ingående balans per den 1 maj 2011 5 208 413 375 -124 411 0 294 171 

Periodens totalresultat - - -28 696 - -28 696 

Nyemission 516 47 484 - - 48 000 

Emissionskostnader - -2 714 - - -2 714 

Utgående balans per den 31 oktober 2011 5 724 458 144 -153 107 0 310 761 

 
 

Rapport över kassaflöden, koncernen 

  
2011 2010 2011 2010 2010/11 

Tkr Not Aug-Okt Aug-Okt Maj-Okt Maj-Okt Maj-April 

Den löpande verksamheten 

      Rörelseresultat före finansiella poster 

 

-13 384 -15 832 -28 752 -27 047 -64 353 

Avskrivningar och nedskrivningar 

 

1 265 1 161 2 527 2 224 4 650 

Nedskrivning av varulager 
 

- - - - 94 

Utrangeringar av immateriella tillgångar 

 

- 1 - 1 133 

       Erhållen ränta 
 

1 2 133 21 484 

Erlagd ränta   -53 -899 -77 -1 792 -1 392 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  

förändring av rörelsekapital 

 

-12 170 -15 567 -26 168 -26 594 -60 385 

       Förändring av rörelsekapital 

      Förändring varulager 

 

-290 - -290 - - 

Förändring kundfordringar 

 

- - - 60 60 

Förändring övriga kortfristiga fordringar 
 

-95 -769 1 162 1 245 -445 

Förändring leverantörsskulder 

 

2 126 7 843 3 339 6 379 1 756 

Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder   -1 501 224 -912 1 563 1 415 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

 

-11 930 -8 269 -22 869 -17 346 -57 598 

       Investeringsverksamheten 

      Investeringar i immateriella tillgångar 
 

-14 336 -20 696 -34 575 -40 713 -88 342 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -149 -3 816 -1 646 -6 684 -10 321 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

 

-14 486 -24 512 -36 221 -47 396 -98 663 

       Finansieringsverksamheten 

      Ökning av skulder till kreditinstitut 

 

- - - 667 - 

Minskning av skulder till kreditinstitut 
 

- -29 - - -4 289 

Ökning av långfristiga skulder 
 

- - 891 - - 

Nyemission 

 

48 000 - 48 000 - 168 697 

Emissionskostnader 
 

- - - - -20 369 

Nyupptagna lån  4 - 32 745 - 58 745 58 745 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

 

48 000 32 716 48 891 59 412 202 784 

       Periodens kassaflöde 

 

21 585 -65 -10 199 -5 330 46 523 

Likvida medel vid periodens början   20 112 107 51 895 5 372 5 372 

Likvida medel vid periodens slut 

 

41 696 42 41 696 42 51 895 
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Resultaträkning, moderbolaget  

  
2011 2010 2011 2010 2010/11 

Tkr Not Aug-Okt Aug-Okt Maj-Okt Maj-Okt Maj-April 

Nettoomsättning 
 

- - 891 42 106 

Aktiverat arbete för egen räkning 
 

14 336 18 896 34 420 38 913 86 049 

Övriga rörelseintäkter 
 

- 72 42 99 245 

Råmaterial och förbrukningsmaterial 
 

-2 012 -4 987 -5 663 -7 620 -16 080 

Övriga externa kostnader 
 

-15 987 -20 094 -37 393 -38 175 -92 271 

Personalkostnader 
 

-8 417 -8 495 -18 445 -17 938 -37 370 

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella  
och immateriella anläggningstillgångar   -1 244 -1 118 -2 478 -2 135 -4 486 

Rörelseresultat 

 

-13 323 -15 725 -28 626 -26 814 -63 806 

       Resultat från andelar i koncernföretag 4 -100 -60 -100 -210 -578 

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 
 

1 1 133 20 483 

Räntekostnader och liknande kostnader   -53 -899 -77 -1 792 -2 097 

Finansiella poster - netto 

 

-151 -957 -44 -1 981 -2 192 

       Resultat före skatt 

 

-13 474 -16 683 -28 670 -28 796 -65 998 

       Skatt på periodens resultat 2 - - - - - 

Periodens resultat 

 

-13 474 -16 683 -28 670 -28 796 -65 998 
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Balansräkning, moderbolaget  

Tkr Not 2011-10-31 2010-10-31 2011-04-30 

TILLGÅNGAR 

    Anläggningstillgångar 

    Immateriella anläggningstillgångar 

       Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 3 261 330 179 773 226 909 
   Koncessioner, patent, licenser, varumärken  

   samt liknande rättigheter 
 

8 931 9 079 9 180 

Materiella anläggningstillgångar 
       Inventarier, verktyg och installationer 

 

25 460 25 565 27 243 

   Förskott avseende materiella anläggningstillgångar 1 355 - - 

Finansiella anläggningstillgångar 

       Andelar i koncernföretag 
 

110 298 110 

   Fordringar hos koncernföretag 

 

6 4 5 

   Andra långfristiga värdepappersinnehav   1 1 1 

Summa Anläggningstillgångar 

 

297 192 214 719 263 448 

     Omsättningstillgångar 

    Varulager  

       Råvaror och förnödenheter   290 94 - 

  

290 94 0 

Kortfristiga fordringar 
       Fordringar hos koncernföretag 4 2 99 89 

   Övriga kortfristiga fordringar 

 

1 431 1 936 2 140 

   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   2 375 1 335 2 748 

  

3 807 3 369 4 977 

     Kassa och bank   41 682 31 51 884 

Summa Omsättningstillgångar 

 

45 779 3 494 56 861 

     SUMMA TILLGÅNGAR 

 

342 971 218 212 320 309 

     EGET KAPITAL OCH SKULDER 

    Eget kapital   

    Bundet eget kapital 
       Aktiekapital 

 

5 724 3 761 5 208 

   Reservfond   4 620 4 620 4 620 

  

10 344 8 381 9 828 

Fritt eget kapital 

       Överkursfond 
 

458 144 196 493 413 375 

   Balanserat resultat 
 

-129 028 -63 030 -63 030 

   Periodens resultat   -28 670 -28 796 -65 998 

  

300 447 104 668 284 347 

Summa Eget kapital 

 

310 791 113 049 294 175 

     Långfristiga skulder 

    Övriga långfristiga skulder 
 

16 264 15 373 15 373 

Summa långfristiga skulder 

 

16 264 15 373 15 373 

     Kortfristiga skulder 

    Upplåning 4 - 69 295 - 

Leverantörsskulder 

 

7 170 8 447 3 818 

Skulder till kreditinstitut 
 

- 4 956 - 

Övriga kortfristiga skulder 

 

1 511 1 312 1 399 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   7 234 5 780 5 545 

Summa kortfristiga skulder 

 

15 916 89 790 10 761 

     SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 

342 971 218 212 320 309 

     Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter 

    Ansvarsförbindelser 5 - - - 

Ställda säkerheter 5 8 000 5 000 8 000 
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Förändring i eget kapital, moderbolaget  

 

Bundet eget kapital 

  

Tkr Aktiekapital Reservfond 
Fritt eget  

kapital 
Summa eget  

kapital 

Ingående balans per den 1 maj 2010 3 761 4 620 133 464 141 845 

Periodens resultat - - -28 796 -28 796 

Utgående balans per den 31 oktober 2010 3 761 4 620 104 668 113 049 

     Ingående balans per den 1 maj 2010 3 761 4 620 133 464 141 845 

Nyemission 1 447 - 237 250 238 697 

Emissionskostnader - - -20 369 -20 369 

Periodens resultat - - -65 998 -65 998 

Utgående balans per den 30 april 2011 5 208 4 620 284 347 294 175 

     Ingående balans per den 1 maj 2011 5 208 4 620 284 347 294 175 

Nyemission 516 - 47 484 48 000 

Emissionskostnader - - -2 714 -2 714 

Periodens resultat - - -28 670 -28 670 

Utgående balans per den 31 oktober 2011 5 724 4 620 300 447 310 791 

 
Not 1 Redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, samt lagen om värdepappersmarknaden. Koncernredovisningen 

har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU samt tolkningar av International 

Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner, och Årsredovisningslagen. 
Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2, Redovisning för juridiska personer, och Årsredovisningslagen. Koncernen och 

Moderbolagets redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade jämfört med de som beskrivs i Årsredovisningen för räkenskaps-
året 1 maj 2010 - 30 april 2011. De nya och ändrade redovisningsstandarder som Oasmia tillämpar från och med 1 maj 2011 har inte haft 

någon effekt på Oasmias finansiella rapporter. Koncernen har för närvarande endast ett rörelsesegment och redovisar därför ingen segment-
information. 

 

Not 2 Inkomstskatt 
Koncernen har ackumulerade förlustavdrag uppgående till 191 471 tkr (125 773 tkr) och Moderbolaget har sådana uppgående till 182 147 tkr 

(116 882 tkr). Av de totala underskottsavdragen är för koncernen 17 881 tkr (17 881) spärrade att utnyttjas genom koncernbidrag. Denna 
begränsning upphör vid 2014 års taxering. Den framtida skatteeffekten avseende dessa förlustavdrag har i redovisningen inte åsatts något 

värde varför någon uppskjuten skattefordran inte har beaktats i balansräkningen. 

 

Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
 

Tkr 2011-10-31 2010-10-31 2011-04-30 

Paclical® 180 278 108 707 145 858 

Paccal® Vet 81 051 71 066 81 051 

Summa 261 330 179 773 226 909 
 

Not 4 Transaktioner med närstående 
Huvudägaren Alceco International S.A. har en kreditfacilitet om 40 mkr ställd till Oasmias förfogande. Kreditfaciliteten gäller till och med 
augusti 2012 och förlängs automatiskt med 12 månader om krediten inte sägs upp av endera parten senast 3 månader före avtalstidens 

utgång. Räntan på utnyttjad kredit uppgår till 6 %. Per den 31 oktober 2011 hade Oasmia inga skulder till Alceco International S.A. (per 31 
oktober 2010 hade Bolaget utnyttjat kreditfaciliteter om 69 295 tkr av då beviljade krediter från Alceco International S.A).  

 
Oasmias fordran hos dotterbolaget Qdoxx Pharma AB uppgick per balansdagen till 2 tkr (99). Oasmia har under perioden lämnat koncern-
bidrag till Qdoxx Pharma AB med 100 tkr (210), varav 100 tkr (60) under det andra kvartalet. Nedskrivningar av andelar i Qdoxx Pharma AB 

har under perioden gjorts motsvarande lämnat koncernbidrag, då syftet med koncernbidragen var att täcka förlust i dotterbolaget. 
Nedskrivningarna redovisas i moderbolagets resultaträkning under posten Resultat från andelar i koncernföretag. 

 

Not 5 Eventualförpliktelser/Ansvarsförbindelser samt ställda säkerheter 
Moderbolaget har lämnat en företagsinteckning uppgående till 8 mkr till bank vilken utgör säkerhet för checkräkningskredit på 5 mkr samt 

limit för valutaderivat på 3 mkr. 

 

Not 6 Riskfaktorer 
Genom sin verksamhet utsätts Koncernen för olika typer av risker. Genom att skapa medvetenhet om de risker som finns i verksamheten kan 

dessa begränsas, kontrolleras och hanteras samtidigt som affärsmöjligheter kan tillvaratas i syfte att öka intjäningen. Riskerna i Oasmias 
verksamhet redogörs för i Årsredovisningen för räkenskapsåret 1 maj 2010  30 april 2011. Utöver de risker som där beskrivs bedöms inte 

några väsentliga risker ha tillkommit.  
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Styrelsen och VD för Oasmia Pharmaceutical AB försäkrar att delårsrapporten 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 8 december 2011 

 

Joel Citron, Ordförande Martin Nicklasson, Ledamot 

 

Jan Lundberg, Ledamot Prof. Dr. Horst Domdey, Ledamot 

 

Bo Cederstrand, Ledamot Julian Aleksov, Ledamot och Verkställande Direktör 

 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Oasmia Pharmaceutical AB (publ) skall offentliggöra enligt 

lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 december 2011,  

klockan 09.00. 

 

Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den 

svenska versionen gälla. 
 

 

Granskningsrapport 
Till styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB, org nr 556332-6676 

 

Inledning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för 

Oasmia Pharmaceutical per 31 oktober 2011 och den sexmånadersperiod som slutade per detta datum. Det är 

styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i 

enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport 

grundad på vår översiktliga granskning. 

 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 

Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig gransk-

ning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redo-

visningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inrikt-

ning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing, ISA, och god revisionssed i 

övrigt har.  De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa 

oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade 

om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet 

som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 

 
Slutsats 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning 

att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och  

årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 

 

Uppsala den 8 december 2011 

Ernst & Young AB 

 

 

Björn Ohlsson 

Auktoriserad revisor 
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UPPGIFTER OM BOLAGET 

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) 

Organisationsnummer: 556332-6676 

Säte: Stockholm 

 

Huvudkontorets adress och telefonnummer 

Vallongatan 1 

752 28 UPPSALA 

018-50 54 40 

www.oasmia.se 

info@oasmia.com 

 

Frågor beträffande rapporten besvaras av: 

Weine Nejdemo, CFO 018-50 54 40  

 

 

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN  

Delårsrapport maj 2011  januari 2012 2012-03-08 

Bokslutskommuniké maj 2011  april 2012 2012-06-14 

Årsredovisning maj 2011  april 2012 2012-08-23 

Delårsrapport maj  juli 2012 2012-09-06 

 

Om Oasmia Pharmaceutical AB 

Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. 

Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar av väletablerade cytostatika som i jämförelse 

med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användnings-

områden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är 

noterad på NASDAQ OMX i Stockholm och på Frankfurt Stock Exchange. 

 


