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NEXSTIM ABP:S FÖRVALTNINGS
BERÄTTELSE 2014
Nexstim-koncernen

Nexstim är ett medicintekniskt företag som har till syfte 
att förbättra rehabiliteringen för strokepatienter med 
hjälp av minimalinvasiv hjärnstimulering. Bolaget har 
utvecklat en teknologi som möjliggör minimalinvasiv 
inriktning på ett avgränsat område i hjärnan med 
hög träffsäkerhet. Nexstim har, med sitt Navigated 
Brain Stimulation-system (NBS-system), varit först med 
att använda teknologin som ett diagnostiskt verktyg 
för hjärnkirurgiplanering. NBS-systemet är det första 
och den enda Food and Drug Administration-
godkända (FDA) och CE-märkta produkt som 
använder så kallad navigated Transcranial Magnetic 
Stimulation (nTMS) för kartläggning av hjärnbarken 
för motorik och tal.  Baserat på samma 
teknologiplattform har Bolaget utvecklat en produkt 
för stroketerapi som kallas Navigated Brain Therapy-
system (NBT-system) och som fokuserar stimulering på 
riktade platser i hjärnan för att förbättra och 
påskynda strokerehabilitering genom att ta bort 
naturliga hinder mot rehabilitering.

Bolaget fokuserar sig till en början på rehabilitering av 
funktionella skador i handen och armen, som är de 
vanligaste symptomerna efter stroke. NBT-systemet 
testades i en Fas II klinisk proof of concept-studie, 
i vilken lovande nivåer av förbättringar i motoriska 
funktioner, som varar under en sex månader lång 
observation, uppnåddes. I början av 2014 inledde 
Nexstim en tvåårig klinisk Fas III-studie på 12 
framstående rehabiliteringsplatser i USA, som syftar 
till att demonstrera effektiviteten av NBT-systemet och 
för att kunna erhålla ett FDA-godkännande för att 
marknadsföra produkten till den post-akuta 
strokebehandlingen i USA. Nexstim förbereder för 
närvarande en pre-De Novo-ansökan till FDA. Om ett 
FDA-godkännande kan erhållas för NBT-systemet kan 
Bolaget påbörja kommersialiseringen av produkten 
för användning i strokerehabilitering. 

Nexstims NBT-system är för närvarande i utvecklings- 
och förkommersialiseringssfasen och Bolaget har 
inga betydande intäkter för tillfället. Bolaget tar för 
närvarande fram kliniska bevis på NBT-behandlingens 
effektivitet under Fas III multicenterstudien. Bolaget 
förväntar sig att de rehabiliteringscenter som deltar 
i multicenterstudien skulle vara tidiga användare av 
NBT-systemet efter att studien har slutförts.

Nexstims NBS-system, som används för pre-kirurgisk 
diagnostik, är för närvarande i förkommersialiserings-
fasen. Försäljningen och marknadsföringen av 
Nexstims NBS-system har främst varit inriktad på 
universitet och universitetssjukhus med stark Key 
Opinion Leader-närvaro (KOL) inom neurokirurgi och 

radiologi. Vid tidpunkten för detta bokslut har Nexstim 
sålt cirka 120 NBS-system, av vilka Bolaget uppskattar 
att 40 används för kliniskt bruk och 80 används för 
vetenskapliga forskningsändamål. Nexstims 
omsättning har genererats från försäljningen av dess 
NBS-system och från försäljningsaktiviteter såsom 
utbildning, service och försäljning av reservdelar och 
förbrukningsvaror.

Nexstims produkter tillverkas i Finland av 
underleverantören Innokas Medical Oy.

Bolagets registrerade firma är på finska Nexstim Oyj 
(”Bolaget”) (på svenska Nexstim Abp och på 
engelska Nexstim Plc). Bolaget är ett publikt 
aktiebolag bildat enligt finsk rätt. Bolaget har sitt säte 
i Helsingfors, Finland. Bolaget är registrerat i det finska 
Handelsregistret under organisationsnumret 1628881-
1. Nexstim Abp:s aktier noteras på NASDAQ OMX First 
North i både Helsingfors och Stockholm.

Nexstim har två helägda operativa dotterbolag. 
Nexstim Inc. bildades 2008 enligt rättspraxis i delstaten 
Delaware och dess huvudsäte är i Alpharetta, 
Georgia. Nexstim Germany GmbH bildades 2008 
enligt tysk rätt. Bolaget har inga lokaler i Tyskland. 
Nexstim har dessutom det helägda dotterbolaget 
Nexstim Ltd (bildat 2008 enligt engelsk rätt) som inte 
bedriver någon aktiv verksamhet.

Bolaget äger även 1,75 procent av aktierna i SalWe 
Oy. SalWe Oy är ett strategiskt center för vetenskap, 
teknologi och innovation inom hälsa och 
välbefinnande. Bolaget har bildats för distribuering 
av bidragen från Innovationsfinansieringsverket Tekes 
mellan aktieägarna i SalWe Oy.
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Koncernens viktiga nyckeltal
1-12/2014

12 mån.
€000s

1-12/2013
12 mån.

€000s

Nettoomsättning 2 210,4 1 871,0
Personalkostnader -3 660,2 -3 043,4
Avskrivningar och nedskrivningar -377,4 -237,7
Övriga rörelsekostnader -5 498,5 -2 472,0
Räkenskapsperiodens vinst/förlust -10 455,4 -4 514,9
Vinst per aktie (euro)* -2,37 -1,63
Utspätt resultat per aktie (euro)* -2,16 -1,51
Kassaflöde från löpande verksamhet -7 785,2 -3 983,7
Kassa och bank 11 493,7 1 010,0
Summa eget kapital 8 589,9 -2 382,1
Soliditet (%) 65,29 -30,23
Antal aktier vid rapportperiodens utgång (st.)* 7 130 758 3 189 004
Antal aktier under rapportperioden i genomsnitt (st.)* 4 406 572 2 767 995
Utspätt antal aktier vid rapportperiodens utgång (st.)* 7 917 698 3 401 454
Utspätt antal aktier under rapportperioden i genomsnitt (st.)* 4 826 140 2 980 445

* Aktiernas antal och teckningspriser har i tabellen justerats enligt sammanläggning av aktieserier och splittning av Aktier den 29 september 2014, 
varvid antalet Aktier 14-faldigades.

Ekonomisk översikt

Siffrorna inom parentes (euro i tusental) hänvisar till motsvarande period föregående år, om inte annat anges.

Rörelseresultat
Nettoomsättning
Omsättningen 1/1–31/12 2014 uppgick till 2 210,4 tusen euro (1 871,0), tillväxt 18,1 procent. Omsättningsökningen 
härrörde främst från ökning i försäljningen av NBS-system under andra halvåret 2014.

Tillverkning för eget bruk 
Tillverkning för eget bruk 1/1–31/12 2014 uppgick till 30,4 tusen euro (33,2). Beloppet utgörs av aktiverade 
utvecklingskostnader.

Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelseintäkter 1/1–31/12 2014 uppgick till 134,1 tusen euro (75,1). De övriga rörelseintäkterna utgjordes 
huvudsakligen av bidrag från Innovationsfinansieringsverket Tekes.

Material och tjänster
Kostnaderna för material och tjänster 1/1–31/12 2014 uppgick till -638,5 tusen euro (-661,0).

Personalkostnader
Personalkostnaderna 1/1–31/12 2014 uppgick till -3 660,2 tusen euro (-3 043,4). Ökningen berodde främst på en 
ökning av personalstyrkan och ändringar i vissa personers löner.

Avskrivningar och nedskrivningar 
Avskrivningar och nedskrivningar 1/1–31/12 2014 uppgick till -377,4 tusen euro (-237,7). Ökningen härrörde 
huvudsakligen från avskrivningar för utrustning för Fas III multicenterstudien.

Övriga rörelsekostnader
Övriga rörelsekostnader 1/1–31/12 2014 uppgick till -5 498,5 tusen euro (-2 472,0). Av kostnadsökningen för hela 
året härrörde 2 096,4 tusen euro från kostnader för Fas III multicenterstudien och 1 249,0 tusen euro från direkta 
kostnader för börslistningen.

Rörelsevinst/förlust
Rörelseförlusten 1/1–31/12 2014 uppgick till -7 799,6 tusen euro (-4 434,7).

Finansiella intäkter och kostnader
Finansnetto 1/1–31/12 2014 uppgick till -2 645,8 tusen euro (-80,2). Ökningen i finansiella kostnader berodde främst 
på de finansiella utgifterna för kapitallånet från aktieägarna. Kapitallånets teckningspris var 1 003,1 tusen euro 
och det nominella beloppet var 3 009,3 tusen euro. Den andel av lånet som underskrider det nominella värdet, 
dvs. 2 006,2 tusen euro, redovisas som räntekostnader och andra finansiella kostnader i resultaträkningen för 
perioden 1/1–30/6 2014, i enlighet med låneavtalets villkor om att lånet ska förfalla till betalning till aktieägarna vid 
erbjudande av aktier till allmänheten. De finansiella kostnaderna ökade även på grund av de direkta finansiella 
kostnaderna för börslistningen, 1 050,0 tusen euro. 
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Ekonomisk översikt fortsättning

Rapportperiodens vinst/förlust
Rapportperiodens förlust 1/1–31/12 2014 uppgick till -10 445,4 tusen euro (-4 514,9).

Finansiell ställning

Anläggningstillgångar
Bolagets anläggningstillgångar uppgick till 979,4 tusen euro (per 31/12 2013: 497,0). Immateriella tillgångar, 
vars värde uppgick till 527,0 tusen euro per den 31 december 2014, utgjordes främst av aktiverade utvecklings-
kostnader och immateriella rättigheter. Materiella tillgångar, vars värde uppgick till 442,5 tusen euro per den 
31 december 2014, utgjordes främst av utrustningar för Fas III-studien. Ökningen i de materiella tillgångarna 
jämfört med läget per den 31 december 2013 berodde främst på aktivering av utrustning för Fas III-studien under 
första halvåret 2014. 

Omsättningstillgångar
Bolagets anläggningstillgångar uppgick till 13 014,2 tusen euro (per 31/12 2013: 2 550,4). 

Summa eget kapital
Koncernens eget kapital uppgick till 8 589,9 tusen euro (-2 382,1). Ökningen i eget kapital berodde på 
aktieemissionerna som genomfördes under perioden. Aktieägarna fattade ett enhälligt beslut den 
29 september 2014 om att minska aktiekapitalet och överkursfonden. Minskningen av aktiekapitalet uppgick 
till 33 791,5 tusen euro och minskningen av överkursfonden uppgick till 63,2 tusen euro. Moderbolagets 
aktiekapital per den 31 december 21014 uppgick till 80,0 tusen euro, moderbolagets totala eget kapital 
uppgick till 13 195,6 tusen euro och kapitallånen till 500,0 tusen euro. Därmed uppgick moderbolagets eget 
kapital och kapitallån sammanlagt till 13 695,6 tusen euro.

Skulder
Långfristiga skulder
Bolagets långfristiga skulder uppgick till 3 475,4 tusen euro (4 201,9). 

Posten utgörs av kapitallån, andra räntebärande lån och erhållna förskott.

Kortfristiga skulder
Bolagets kortfristiga skulder uppgick sammanlagt till 1 928,3 tusen euro (1 227,6). 

Posten utgörs huvudsakligen av leverantörsskulder, andra kortfristiga skulder och resultatregleringar.

Finansiering och investeringar

Likviden, som består av kassa och bank, uppgick till 11 483,7 tusen euro (1 010,0). 

Netto kassaflöde från löpande verksamhet under rapportperioden uppgick till -7 785,2 tusen euro (-3 983,7). 
Förändringen från motsvarande period av föregående räkenskapsperiod berodde främst på kostnaderna för 
Fas III-studien 2014. 

Kassaflöde från investeringar under rapportperioden uppgick till -859,7 tusen euro (-238,9). Förändringen från 
motsvarande period av föregående räkenskapsperiod berodde främst på investeringar i utrustning för Fas 
III-studien under första halvåret 2014.

Netto kassaflöde från investeringar under rapportperioden uppgick till 19 118,6 tusen euro (3 278,1). Kassaflöde 
från aktieemissioner uppgick sammanlagt till 18 818,4 tusen euro under den tolvmånadersperiod som gick ut 
den 31 december 2014.

NEXSTIM ABP:S FÖRVALTNINGS
BERÄTTELSE 2014 fortsättning
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Organisation och personal

Nexstims strategi är att endast rekrytera medarbetare som Bolaget anser besitta sådan kärnkompetens och 
sådant kunnande som behövs för Bolagets effektiva verksamhet. Nexstim har i enlighet med sin strategi lagt 
ut största delen av sina funktioner, inklusive produktion.

Bolaget är indelat i följande fem operativa verksamhetsområden: 
• Kliniska avdelningen
• Forskning och utveckling (FoU)
• Operationer, inklusive funktionerna för kvalitetskontroll och myndighetsgodkännande
• Försäljning och marknadsföring
• Administration, inklusive stödfunktionerna för ekonomi och juridik.

På bokslutsdagen för 2014 hade Nexstim-koncernen 31 fast anställda medarbetare. Vid utgången av 2014 
hade Nexstim Abp 23 medarbetare med fast anställning. Under räkenskapsperioden 2014 hade Nexstim-
koncernen i genomsnitt 33 fast anställda (2013: 33).

Strategi

Bolagets strategi går ut på att påvisa TMS-teknikens nytta vid post-stroke-rehabilitering av skada på motoriska 
barken. Avsikten är att bestyrka detta genom att bevisa den kliniska effekten Nexstims navigerande 
teknikplattform vid icke-invasiv hjärnstimulering, där målet är att lokalt påverka hjärnfunktionerna 
(neuromodulering) för rehabilitering av hjärnbarken. 

I Bolagets strategi ingår även att påvisa den kommersiella potentialen av den ovan nämnda tekniken vid 
prekirurgisk kartläggning av funktionella hjärnområden (pre-surgical mapping, PSM). Bolaget har för avsikt att 
utreda möjligheterna för användning av den tekniska plattformen också vid andra stroke-undersökningar 
samt bland annat vid behandling av smärta och tinnitus.

Påvisning av NBT-systemets kliniska betydelse
Nexstims NBT-system, som används i strokerehabilitering, är för närvarande inne i utvecklings- och förkom-
mersialiserings skedet. Bolaget genomför en Fas III multicenterstudie, vars syfte är att verifiera effekten av 
behandling med NBT-systemet vid postakut rehabilitering av funktionen i handen och armen hos stroke patienter. 
Dessutom vill man genom Fas III-studien säkerställa ledande specialisters stöd för behandling med NBT-systemet 
samt inhämta information som underlag för en hälsoekonomisk modell före ansökan om ersättningsstatus för 
behandlingen och kommersialisering av systemet. Nexstim ska först rikta in sig på marknaden för 
strokerehabilitering i USA som är det största enskilda marknadsområdet där ett ersättnings system omfattar en stor 
grupp patienter. För att få tillträde till den amerikanska marknaden avser Bolaget att ansöka om FDA:s De Novo 
510(k)-godkännande för användning av NBT-systemet i USA. Med dessa åtgärder vill Bolaget få ett försprång till 
eventuella konkurrenter och möjliggöra maximal kommersialisering under följande strategifas. 

Under den senare kommersialiseringsfasen kommer Nexstim att marknadsföra NBT-systemet enligt en 
säljmodell där största delen av omsättningen genereras av engångsartiklar som säljs per vårdtillfälle och ger 
högt täckningsbidrag. Modellen har valts med anledning av det stora antalet stroke per år och förekomsten av 
funktionella störningar i handen och armen till följd av dessa. För varje patient behövs cirka 20 engångsartiklar 
under behandlingsperioden. Apparaten har en kapacitet på cirka 2 000 vårdtillfällen per år. Den valda 
säljmodellen möjliggör en låg startinvestering i NBT-systemet för kunden, vilket Bolaget tror att kommer att 
främja den framtida försäljningen av NBT-system.

Förkommersialisering av NBS-systemet
Bolaget lanserade NBS-systemet på diagnostikmarknaden inledningsvis för kartläggning av funktionella 
hjärnområden för att visa att dess navigeringsteknik är exakt och tillförlitlig vid hjärnkirurgi där dessa 
egenskaper är ytterst viktiga. Nexstim har fått sälj- och marknadsföringstillstånd av FDA och CE-märkning för sitt 
NBS-system för kartläggning av både motoriska hjärnbarken och talcentrum. 

I september 2014 lanserade Bolaget den nya generationens NBS 5-system som säljs i USA och Europa. 
Försäljningen riktas för närvarande in på universitet och universitetssjukhus i syfte att vinna ledande 
specialisters stöd för systemet. Bolaget utarbetar en hälsoekonomisk modell för NBS-systemet utifrån rön från 
nya forskarinitierade undersökningar där man såg betydande fördelar med användningen av NBS-system 
i klinisk behandling av patienter. Utarbetandet av den hälsoekonomiska modellen gagnar de större 
säljsatsningarna som inleddes i samband med lanseringen av NBS 5-systemet (se ”Användning av NBS-system 
för kartläggning av funktionella hjärnreaktioner − En hälsoekonomisk modell”). Nexstims nästa generations NBS 
5-system är en uppdaterad version och därmed behövs inget separat sälj- och marknadsföringstillstånd från 
FDA eller någon ny CE-märkning, eftersom utrustningen inte har betydande tekniska skillnader jämfört med 
den tidigare NBS 4-versionen som godkänts av FDA. 
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Strategi fortsättning

På marknaden för kartläggning av funktionella hjärnområden använder Nexstim en säljmodell där 
omsättningen främst genereras av försäljning av NBS-system. NBS-systemet betingar ett i jämförelse högre pris än 
NBT-systemet. NBS-systemets normala brukstid i klinisk användning är cirka sju år. Valet av säljmodellen baserar sig 
på det relativt låga årliga antalet patienter där man vid den kliniska behandlingen skulle ha nytta av systemet.

Väsentliga händelser under räkenskapsperioden

Nexstims årsstämma hölls i Helsingfors den 27 mars 2014. Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen 
och balansräkningen för räkenskapsperioden 2013 samt att räkenskapsårets förlust 3 250 069,71 euro överförs i 
ny räkning tillsammans med tidigare års förlust och att ingen utdelning lämnas. Stämman beviljade 
ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Stämman beslutade om arvodena för styrelseledamöterna och revisorn så att styrelseordförandens ersättning 
är 25 000 euro och styrelseledamöternas 12 000 euro för tiden mellan årsstämmorna 2014 och 2015. Mötes-
arvodet betalas endast till de styrelseledamöter som inte är anställda hos investerarna. Arvodet betalas som 
delbetalningar vid slutet av varje kvartal med eventuell innehållning av preliminär skatt. Enligt förslag betalas 
reseersättning enligt de verkliga kostnaderna mot reseräkning till samtliga styrelseledamöter. Därutöver kan 
Bolaget köpa konsultationstjänster av Ken Charhut för högst 20 000 euro och av Tim Irish för högst 10 000 euro 
före följande ordinarie bolagsstämma. Enligt förslag betalas revisorsarvode mot skälig faktura.

Till styrelsen valdes Johan Christenson som ordinarie ledamot och David Bejker som suppleant, Rene Kuijten som 
ordinarie ledamot och Anne Portwich som suppleant, Juha Vapaavuori som ordinarie ledamot och Lari Rajantie 
som suppleant, Pekka Puolakka som ordinarie ledamot och Markku Lahdenpää som suppleant, Casper Breum 
som ordinarie ledamot och Johan Kördel som suppleant, Katya Smirnyagina som ordinarie ledamot och Jos 
Peeters som suppleant, Olli Riikkala som ordinarie ledamot, Ken Charhut som ordinarie ledamot och Tim Irish som 
ordinarie ledamot. Styrelseledamöternas mandatperiod fortgår till slutet av årsstämman 2015.

Våren 2014 inledde Nexstim en tvåårig klinisk Fas III multicenterstudie på 12 framstående rehabiliteringsplatser 
i USA, som syftar till att demonstrera effektiviteten av NBT-systemet och för att kunna erhålla ett FDA-
godkännande för att marknadsföra produkten till den post-akuta strokebehandlingen i USA.

Bolaget genomförde tre riktade aktieemissioner i maj 2014, varav en var tecknad och betald i juli 2014. 
Iden aktieemissionen emitterade Bolaget 1 458 nya dåtida E-aktier till befintliga aktieägare och anskaffade 
67,7 tusen euro i tecknat aktiekapital.

Mikko Karvinen utsågs till ny ekonomichef i Bolaget den 18 augusti 2014.

I september 2014 mottog Bolaget första beställningen av ett NBT-system från en privat rehabiliteringsklinik i Finland.

Vissa av Bolagets aktieägare tecknade nya kapitallån i september 2014. Lånet tecknades och betalades till 
Bolaget mellan den 10 september och den 15 september 2014. Teckningen uppgick till 1 350,0 tusen euro. 
Aktieägare som hör till bolagets närmaste krets tecknade 1 100,0 tusen euro av lånets nominella belopp. Det 
nya kapitallånet på 1 350,0 tusen euro användes i sin helhet på teckning av bolagets aktier i samband med 
nyintroduktionen på börsen.

Nexstims extra bolagsstämma hölls i Helsingfors den 29 september 2014. Stämman beslutade att fastställa 
mellanbokslutet för perioden 1/1 2014–30/6 2014. Stämman fastställde att styrelsesuppleanternas uppdrag 
hade avslutats. Olli Riikkala valdes till vice styrelseordförande.

NEXSTIM ABP:S FÖRVALTNINGS
BERÄTTELSE 2014 fortsättning
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Väsentliga händelser under räkenskapsperioden fortsättning

Aktieägarna fattade ett enhälligt beslut den 29 september 2014 om att minska aktiekapitalet och överkurs-
fonden. Minskningen av aktiekapitalet uppgick till 33 791,5 tusen euro och minskningen av överkursfonden 
uppgick till 63,2 tusen euro. För minskning av aktiekapitalet användes utöver den balanserade vinsten/förlusten 
även förlusten på 3 995 879 03 euro som fastställts i moderbolagets mellanbokslut per den 30 juni 2014. Därmed 
redovisas samma post i bolagets balansräkning per den 31 december 2014 i den balanserade vinsten/
förlusten och hela räkenskapsperiodens resultat som räkenskapsperiodens vinst/förlust.

Aktieägarna beslutade enhälligt den 29 september 2014 att omvandla bolaget till ett publikt aktiebolag och 
att genomföra en icke riktad vederlagsfri aktieemission (s.k. split) där varje gammal aktie berättigade till 13 nya 
aktier. Enligt bolagets nya bolagsordning har bolaget bara en aktieserie och de emitterade aktierna hör 
därmed till den enda serien. 

Baserat på aktieägarnas enhälliga beslut den 29 september 2014 emitterade bolaget 333 587 nya aktier för att 
omvandla det nominella beloppet på det utestående kapitallånet till eget kapital. Det nominella beloppet på 
lånet uppgick till 3 009,3 tusen euro, varav 1 003,1 tusen euro klassificerades som kapitallån och 2 006,2 tusen 
euro som övriga skulder i balansräkningen per 30 juni 2014.

Man beslutade att ändra bolagets optionsprogram 2010A, 2011A och 2013A och att utfärda optionsrätter.

Dessutom beslutade man att ge styrelsen fullmakt att besluta om emission av högst 10 000 000 nya aktier eller 
avyttring av egna aktier som bolaget innehar. Fullmakten gäller till och med 30 juni 2015. Styrelsen gavs 
befogenheter att besluta om samtliga villkor i samband med aktieemissionen.

Nexstim Abp meddelade om emission den 13 oktober 2014 och lämnade 15 oktober 2014 in en ansökan om 
dubbelnotering på marknadsplatserna Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden.

Den 4 november 2014 meddelade Nexstim Abp att emissionen hade avslutats och att den varit lyckad. 
Teckningarna uppgick till 15,3 miljoner euro och bolaget emitterade sammanlagt 2 408 339 nya aktier till 
det slutliga teckningspriset 6,35 euro per aktie.

Handeln med Nexstim Abp:s aktier på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden inleddes 
den 14 november 2014.

Den 16 december 2014 meddelade Nexstim att den kommer att trappa upp samarbetet med The Walton 
Centre i fråga om kliniska tillämpningar på kronisk neuropatisk smärta.

Väsentliga händelser efter räkenskapsperioden

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsperioden.

Framtidsutsikter

Utifrån sin verksamhetsprognos och känslighetsanalys förväntar sig Bolaget en ökning i omsättningen från 
försäljningen av NBS-system (för prekirurgisk funktionskartläggning av hjärnan) under räkenskapsperioden 2015 
och ett positivt rörelseresultat tidigast under det andra finansiella halvåret 2017. 
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Betydande risker och osäkerhetsfaktorer

Nexstims verksamhet, ekonomi och aktie är behäftade med risker som kan vara betydande med tanke på aktiens 
värde. Nexstim Abp:s styrelse gör en riskbedömning två gånger om året inom ramen för strategiarbetet och 
planeringen av affärsverksamheten. En övergripande redogörelse av riskerna presenteras i bokslutskommunikén 
och förvaltningsberättelsen. I halvårsrapporterna presenteras endast de senaste ändringarna i riskerna.

Risker avseende Bolaget och dess verksamhet är bland annat följande:
• Bolaget har historiskt sett lidit av verksamhetsförluster och verksamheten kan förbli olönsam
• Bolaget och dess produkter är i utvecklingsfasen
• Bolaget kan få svårigheter att genomföra Fas III-multicenterstudien för NBT-systemet enligt uppskattad 

tidtabell eller budget, slutföra försöksperioden eller så visar inte försöken tillräcklig klinisk effektivitet
• Bolagets produkter kommer att fordra vissa myndighetsgodkännanden eller -tillstånd, såsom till exempel 

försäljnings- och marknadsföringstillstånd av FDA för NBT-systemet, innan kommersialiseringen av 
produkterna och för närvarande har inte samtliga nödvändiga godkännanden eller tillstånd beviljats. Det 
finns inte heller några garantier för att sådana godkännanden eller tillstånd faktiskt kommer att beviljas eller 
kan upprätthållas 

• Bolaget kommer kanske inte att kunna erhålla ersättningsbeteckning för de behandlingar som utförs med 
bolagets produkter eller den beräknade ersättningsbarheten för behandlingen

• Vårdbolag och sjukhus kanske inte implementerar Bolagets teknologi och behandlingsformer enligt 
förväntningarna eller i tillräcklig utsträckning

• Bolagets verksamhet kan försenas eller avbrytas på grund av problem med dess leverantörer
• Bolaget kanske inte kommer kunna behålla nödvändiga licenser och tillstånd
• Bolaget kanske inte kommer kunna skydda sina immateriella rättigheter i tillräcklig grad
• Bolaget kan komma att kränka tredje parts immateriella rättigheter och anspråk kan komma att framföras 

mot Bolaget om sådana överträdelser
• Det finns inte någon utvecklad marknad för Bolagets produkter och marknaden kanske inte utvecklas 

i enlighet med Bolagets prognoser eller i önskad utsträckning; Bolagets teknologi eller produkter kommer 
kanske inte fortsätter att vara konkurrenskraftiga.

• Intäkter hänförliga till kapitaliserade utvecklingskostnader och immateriella rättigheter kan visa sig vara 
mindre än väntat

• Utvecklingen av koncernens finansiella ställning kan vara svagare än väntat
• Bolaget kanske inte kan utnyttja alla förluster skattemässigt
• Det kan förekomma förändringar i Bolagets redovisade lönsamhet eller finansiella ställning till följd av 

förändringar i redovisningsregler eller beslut om att börja tillämpa internationella redovisningsstandarder (IFRS)
• Bolaget kan bli föremål för produktansvar och andra krav
• Bolaget kan i framtiden bli inblandat i tvister och skiljeförfaranden
• Bolaget kan påverkas negativt av ekonomiska svårigheter eller konkurser för en eller flera kunder, partners, 

leverantörer eller andra motparter
• Bolaget är beroende av sina datasystem
• Bolaget är beroende av sin förmåga att rekrytera och behålla nyckelpersoner
• Bolaget är beroende av sin förmåga att finna och behålla forskningspartner
• Bolaget har begränsad erfarenhet av försäljning, marknadsföring och distribution
• Bolaget måste följa komplicerade lagar och förordningar som gäller för dess verksamhet, vilket annars, 

vid brott mot sådana lagar eller förordningar, kan få svåra konsekvenser
• Bolaget kanske inte har tillräckligt omfattade försäkringar och Bolaget kanske inte är fullt försäkrat mot alla risker
• Bolagets skattebörda kan öka till följd av ändringar i eller tillämpningen av skatteregler, eller till följd av 

framtida skatterevisioner
• Möjligheten till finansiering från Tekes kanske inte finns i framtiden och betalningen av redan erhållen 

finansiering kan förfalla i förtid
• Bolaget kan stöta på svårigheter med refinansiering av sina skulder
• Bolaget kommer att behöva betydande ytterligare finansiering för att i framtiden kommersialisera  

NBT-systemet, om de nödvändiga tillstånden och licenserna erhålls
• Valutakursförändringar kan komma att påverka Bolaget negativt
• Bolaget kan komma att påverkas negativt av ökade kostnader

NEXSTIM ABP:S FÖRVALTNINGS
BERÄTTELSE 2014 fortsättning
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Betydande risker och osäkerhetsfaktorer fortsättning

Risker relaterade till Aktierna är bland annat följande:
• Bolagets ägarkoncentrering kan påverka marknadspriset och Aktiernas likviditet. Bolagets majoritetsägare 

kan vidare väsentligt påverka Bolagets styrning och deras intressen kan skilja sig från Bolagets minoritetsägares 
intressen

• En aktiv och publik handel med Bolagets Aktier kanske inte uppstår, vilket kan leda till prissvängningar och 
brist på likviditet, särskilt på First North. Marknadspriset är också utsatt för fluktuationer i växelkursen

• Innehavare av förvaltarregistrerade Aktier i Bolaget kanske inte kan utöva sin rösträtt
• Storleken på framtida utdelningar till aktieägare är osäker
• Betydande emissioner eller avyttringar av Aktier eller teckningsrätter i framtiden kan få en negativ inverkan 

på marknadspriset på Aktierna och orsaka utspädning

Aktie och aktieägare

Nexstim Abp:s fullt betalda aktiekapital per 31 december 2014 var 80 000,00 euro fördelat på 7 130 758 aktier. 
Aktierna har inget nominellt värde. Nexstim har en aktieserie vars ISIN-kod är FI4000102678. Vid utgången av 
räkenskapsperioden 2014 hade Nexstim inga egna aktier i sin besittning. Varje aktie ger aktieägaren rätt till en 
röst på Nexstim Abp:s bolagsstämmor. Aktierna har emitterats i enlighet med finsk lagstiftning.

Nexstim Abp:s aktier noteras på Helsingforsbörsen, First North Finland, och Stockholmsbörsen, First North 
Sweden, från och med 14 november 2014. Nedan presenteras informationen om aktiekurserna på First North 
Finland i euro (EUR) och på First North Sweden i svenska kronor (SEK).

Under perioden mellan 14 november och 31 december 2014 var den högsta kursen för bolagets aktie 
6,50 euro (59,00 kronor), den lägsta kursen 5,95 euro (55,00 kronor) och medelkursen 6,16 euro (56,80 kronor). 
Slutkursen 30 december 2014 var 6,15 euro (58,00 kronor).

Under perioden mellan 14 november och 31 december 2014 handlades det med 54 378 aktier på börsen, 
vilket motsvarar 0,8 procent av det genomsnittliga antalet aktier under denna period. Det genomsnittliga 
antalet aktier var 7 130 758 stycken under tiden från den 14 november till den 31 december 2014.

Den 30 december 2014 uppgick aktiestockens marknadsvärde enligt slutkursen för 2014, dvs. 6,15 euro 
(58,00 kronor), till 43 854 tusen euro (413 584 tusen kronor).

Den 31 december 2014 hade Nexstim Abp sammanlagt 220 aktieägare inklusive förvaltarregister (4 st.). 
Andelen aktier som innehas av ett förvaltarregister var 55,2 procent av det totala antalet aktier. 

Nexstims aktieägare beslutade enhälligt den 29 september 2014 att ge styrelsen fullmakt att besluta om 
emission av högst 10 000 000 nya aktier eller egna aktier som bolaget innehar. Fullmakten gäller till och med 
30 juni 2015. Styrelsen har befogenhet att besluta om samtliga villkor i samband med aktieemissionen. Med 
stöd av fullmakten beslutade styrelsen den 9 oktober 2014 om nyemission av 2 873 563 aktier enligt de villkor 
som fastställts i börsprospektet. Styrelsen beslutade den 30 oktober 2014 att ändra villkoren för aktieemission 
så att maximiantalet emitterade aktier höjdes till 3 937 007 aktier.  

Den 3 november 2014 godkände styrelsen teckning av 2 412 539 aktier till det slutliga teckningspriset 6,35 euro 
(för teckningar i svenska kronor var det slutliga priset 58,92 kronor). Teckningarna hade godkänts på det villkor att 
de tecknade aktierna ska betalas enligt de fastställda villkoren senast på förfallodagen. En investerare som 
tecknat 5 000 aktier betalade endast 800 aktier inom den utsatta tiden. Man beslutade att godkänna 
teckningen med avseende på dessa 800 aktier och förkasta teckningen av de 4 200 aktier som inte hade 
betalts. Under emissionen tecknades och betalades 2 408 339 aktier varefter det återstår 7 591 661 aktier av 
fullmakten.
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Aktie och aktieägare fortsättning

Enligt det aktieregister som upprätthålls av Euroclear Finland Oy hade följande personer i bolagets 
närståendekrets följande innehav den 31 december 2014:

Styrelsen:
Timothy Irish, 0 st.,   0,00 %
Casper Breum,  0 st.,   0,00 %
Kenneth Charhut,  0 st.,   0,00 %
Johan Christenson,  0 st.,   0,00 %
René Kuijten,  0 st.,   0,00 %
Olli Riikkala,  21 786 st.,   0,31 %
Ekaterina Smirnyagina,  0 st.,   0,00 %
Juha Vapaavuori,  0 st.,   0,00 %

Verkställande direktör:
Janne Huhtala,  3 000 st.,  0,04 %

Ledningsgrupp:
Henri Hannula,  4 444 st.,   0,06 %
John Hardin,  0 st.,   0,00 %
Rainer Harjunpää,  490 st.,   0,01 %
Gustaf Järnefelt,  1 563 st.,  0,02 %, inkl. närståendes innehav 782 st., 0,01 %
Mikko Karvinen,  5 032 st.,  0,07 %, inkl. närståendes innehav 2 532 st., 0,04 %
Jarmo Laine,  2 997 st., 0,04 %
Petriina Puolakka,  7 139 st., 0,10 %, inkl. närståendes innehav 2 000 st., 0,03 %

Revisorer:
Martin Grandell,  0 st.,  0,00%

Enligt det aktieregister som upprätthålls av Euroclear Finland Oy fördelades innehavet av Nexstim Abp:s 
20 största aktieägare enligt följande vid utgången av 2014:

Ägare Antal aktier Andel, %

1. Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland* 2 111 174 29,61
2. Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra 1 501 557 21,06
3. Nordea Bank Finland Abp* 1 191 119 16,70
4. Clearstream Banking S.A.* 626 582 8,79
5. Lundbeckfond Invest A/S 334 478 4,69
6. Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 319 643 4,48
7. Finlands Industriinvestering Ab 188 722 2,65
8. Placeringsfonden OP-Delta 157 480 2,21
9. Maijos Oy 118 110 1,66
10. Ilmoniemi Risto Juhani 98 444 1,38
11. Placeringsfonden OP-Finland Småföretag 78 740 1,10
12. Placeringsfonden OP-Europa Aktie 78 740 1,10
13. Interdomer Oy 50 937 0,71
14. United Bankers Securities Ab 43 210 0,61
15. Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag  30 000 0,42
16. Riikkala Olli 21 760 0,31
17. Hiekkanen Kalevi Antero 18 000 0,25
18. Karhu Jari Jukka Tapio 17 500 0,25
19. Haapaniemi O. Law Oy 15 750 0,22
20. Ruohonen Jarmo 7 675 0,11

* Förvaltarregistrerade aktieägare.

NEXSTIM ABP:S FÖRVALTNINGS
BERÄTTELSE 2014 fortsättning
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Styrelse och ledning

Styrelsen
Nexstim Abp:s styrelseledamöter under 2014 var följande: Timothy Irish (ordförande), Casper Breum, Kenneth 
Charhut, Johan Christenson, René Kuijten, Pekka Puolakka (t.o.m. 29/9 2014), Olli Riikkala, Ekaterina Smirnyagina 
och Juha Vapaavuori. Styrelsen sammanträdde 20 gånger under 2014.

Verkställande direktör
Nexstim Abp:s och koncernens verkställande direktör 2014 var Janne Huhtala.

Ledningsgrupp
Nexstim-koncernens ledningsgrupp hade följande sammansättning 2014: Janne Huhtala (verkställande 
direktör), Henri Hannula (direktör, försäljning och marknadsföring, Europa), John Hardin (direktör, 
kommersialisering av PSM-verksamheten), Rainer Harjunpää (direktör, kvalitetssäkring, reglering, post-sales och 
service), Gustaf Järnefelt (direktör, produktutveckling), Mikko Karvinen (ekonomichef, fr.o.m. 18/8 2014), Jarmo 
Laine (medicinsk direktör), Nick Nichols (direktör, Nexstim Inc., t.o.m. 3/6 2014) och Petriina Puolakka (chefsjurist).

Styrelsens förslag till vinstutdelning

Bolaget har under sin verksamhetstid varit olönsamt och inga utdelningar har skett. Under de kommande åren 
kommer bolaget att fokusera på finansiering av tillväxt och utveckling av verksamheten. Bolaget kommer att 
hålla sig till en mycket stram utdelningspolitik, knuten till bolagets resultat och finansiella ställning. Bolaget 
förväntar sig inte att kunna lämna någon utdelning inom en nära framtid. Vidare har bolaget minskat sitt 
aktiekapital för förlusttäckning den 29 september 2014. I enlighet med den finska aktiebolagslagen ska bolaget 
söka offentlig stämning på sina borgenärer för skiftning av det fria egna kapitalet till aktieägarna fram till den 
3 oktober 2017. I de fall utdelning betalas berättigar varje Aktie till lika stor utdelning.

Vid utgången av räkenskapsperioden 2014 uppgick moderbolagets utdelningsbara eget kapital till 13 115 
638,68 euro. Styrelsen föreslår att Nexstim Abp inte lämnar utdelning för räkenskapsperioden 2014.
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NEXSTIMKONCERNEN
KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN SOM 
AVSLUTADES DEN 31 DECEMBER 2014

Bilaga
1/1–31/12 2014

€
1/1–31/12 2013

€

NETTOOMSÄTTNING 2 2 210 437,46 1 871 027,41
Tillverkning för eget bruk 30 440,00 33 187,00
Övriga rörelseintäkter 3 134 059,07 75 120,02
Material och tjänster
 Material
  Inköp under räkenskapsperioden -474 371,80 -575 651,22
  Förändring av lager, förvärv (+) eller avyttringar (-) -89 792,40 -85 220,02
 Köpta tjänster -74 311,33 -112,00

Summa -638 475,53 -660 983,24

Personalkostnader 4
 Löner och arvoden -2 965 246,04 -2 558 887,20
Sociala avgifter
 Pensionskostnader -380 838,05 -309 228,17
 Övriga sociala avgifter -314 125,67 -175 246,40

Summa -3 660 209,77 -3 043 361,78

Avskrivningar och nedskrivningar
 Planenliga avskrivningar -377 352,56 -237 712,69

Summa -377 352,56 -237 712,69

Övriga rörelsekostnader 5 -5 498 476,15 -2 472 008,39

RÖRELSERESULTAT -7 799 577,48 -4 434 731,67
Finansiella intäkter och kostnader 6
 Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 327 853,73 398,09
 Räntor och övriga finansiella kostnader -2 973 670,50 -80 603,58

Summa -2 645 816,76 -80 205,49

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST -10 445 394,24 -4 514 937,16
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BALANSRÄKNING
FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN SOM AVSLUTADES 
DEN 31 DECEMBER 2014

Bilaga
31 december 2014

€
31 december 2013

€

BALANSRÄKNING
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar 7
 Utvecklingskostnader 82 989,57 107 745,32
 Immateriella rättigheter 443 965,71 323 634,86

Summa 526 955,28 431 380,18

Materiella tillgångar 8
 Maskiner och inventarier 442 460,38 55 646,77

Summa 442 460,38 55 646,77

Investeringar
 Övriga aktier och andelar 9 10 000,00 10 000,00

Summa 10 000,00 10 000,00

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 979 415,66 497 026,95
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager
 Material och förnödenheter 246 696,29 336 488,69

Summa 246 696,29 336 488,69

Fordringar
 Kundfordringar 929 927,16 871 329,20
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 40 902,41 162 972,06
 Övriga fordringar 313 042,37 169 603,23

Summa 1 283 871,94 1 203 904,48

Kassa och bank 11 483 670,32 1 009 982,47
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 13 014 238,55 2 550 375,64
SUMMA TILLGÅNGAR 13 993 654,22 3 047 402,60



14 Nexstim ABP Årsredovisning 2014

Bilaga
31 december 2014

€
31 december 2013

€

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL 11
 Aktiekapital 80 000,00 28 570 652,72 
 Aktieemission 1 775 332,90 
 Överkursfond 63 230,00 
 Fond för inbetalt fritt eget kapital 18 302 336,26 86,97 
 Balanserad vinst/förlust 652 998,04 -28 276 462,16
 Räkenskapsperiodens vinst/förlust -10 445 394,24 -4 514 937,16 

SUMMA EGET KAPITAL 8 589 940,06 -2 382 096,73 

SKULDER
LÅNGFRISTIGA SKULDER
 Kapitallån 12 500 000,00 1 503 098,88 
 Övriga räntebärande lån 13 2 904 628,44 2 604 419,25 
 Förutbetalda intäkter 13 70 800,00 94 400,00 

Summa 3 475 428.44 4 201 918,13 

KORTFRISTIGA SKULDER
 Förutbetalda intäkter 0,00 45 000,00 
 Leverantörsskulder 1 382 070,10 739 020,98 
 Övriga skulder 134 289,17 96 868,35 
 Upplupna kostnader 14 411 926,44 346 691,86 

Summa 1 928 285,71 1 227 581,19 

SUMMA SKULDER 5 403 714,15 5 429 499,32 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 993 654,22 3 047 402,60 

BALANSRÄKNING fortsättning
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KONCERNENS 
KASSAFLÖDESANALYS

1/1–31/12 2014
€000s

1/1–31/12 2013
€000s

Kassaflöde från löpande verksamhet
Räkenskapsperiodens vinst/förlust -10 445,4 -4 515,0
Korrigeringar:
Planenliga avskrivningar 377,4 237,7
Andra korrigeringar (intäkter - / kostnader +) -410,3 52,7
Finansiella intäkter och kostnader 2 645,8 80,2
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital -7 832,5 -4 144,3

Förändring av rörelsekapital:
Ökning (-) eller minskning (+) av kortfristiga fordringar -80,0 -84,6
Ökning (-) eller minskning (+) av varulager 89,8 56,8
Ökning (+) eller minskning (-) av kortfristiga räntefria skulder 677,1 268,6
Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och skatt -7 145,5 -3 903.5

Betalda räntor och avgifter för andra finansiella kostnader -639,6 -80,2

Kassaflöde från löpande verksamhet (A) -7 785,2 -3 983,7

Kassaflöde från investeringar
Investeringar i immateriella och materiella tillgångar -859,7 -238,9
Kassaflöde från investeringar (B) -859,7 -238,9

Kassaflöde från finansiering
Aktieemission 18 818,4 1 775,3
Uttag av kortfristiga lån (+) – –
Uttag av långfristiga lån 300,2 1 502,8
Kassaflöde från finansiering (C) 19 118,6 3 278,1

Förändring av kassa och bank 10 473,7 -944,5
Kassa och bank vid periodens början 1 010,0 1 954,5
Kassa och bank vid periodens slut 11 483,7 1 010,0
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NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN 
OCH BALANSRÄKNINGEN
1. Redovisningsprinciper

Principerna för upprättande av koncernredovisning
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med den finska bokföringslagen. Koncernredovisningen 
omfattar moderbolaget och de dotterbolag i vilka moderbolagets direkta eller indirekta innehav av andelar 
ger ett röstetal som motsvarar över 50 procent av det totala röstetalet. Koncernredovisningen har upprättats 
enligt förvärvsmetoden. Vid upprättandet av koncernredovisningen har koncerninterna fordringar och skulder 
samt transaktioner mellan företag i koncernen eliminerats. Utländska koncernbolags resultaträkningar har 
omräknats till finsk valuta efter räkenskapsperiodens medelkurs och balansräkningar efter balansdagens kurs. 
Den kursdifferens som uppstår vid omräkningen av resultaträkningarna och balansräkningarna samt 
omräkningsdifferenserna som anknyter till dotterbolagens eget kapital redovisas i posten ”Balanserad vinst/
förlust”.

Komplettering av jämförelseuppgifter i koncernredovisningen
Den årsredovisning för räkenskapsperioden som avslutades den 31 december 2013 som presenteras som 
jämförelsetal för denna koncernredovisning är en sammanställning av Bolagets reviderade lagstadgade 
årsredovisning för räkenskapsperioden som avslutades den 31 december 2013. I denna koncernredovisning 
har presentationen av resultaträkningen ändrats med avseende på posterna ”tillverkning för eget bruk” och 
”övriga rörelsekostnader” jämfört med Bolagets reviderade lagstadgade årsredovisning för räkenskaps-
perioden som avslutades den 31 december 2013. Ändringen saknar effekt på koncernens omsättning och 
rörelseresultat samt balansräkning jämfört med den lagstadgade årsredovisningen.

Denna koncernredovisning innehåller dessutom mer omfattande noter till koncernredovisningen än den 
lagstadgade årsredovisningen. Denna koncernredovisning har kompletterats med följande noter:
2. Nettoomsättning 
4. Personalkostnader – Ledningens arvoden
5. Övriga rörelsekostnader 
10. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
13. Långfristiga skulder – Förfallande räntebärande skulder
14. Upplupna kostnader
15. Ansvarsförbindelser
18. Optioner

Värderingsprinciper
Immateriella och materiella tillgångar som ingår i anläggningstillgångar redovisas i balansräkningen till 
anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga avskrivningar. Avskrivning av aktiverade utvecklingskostnader 
sker som linjär avskrivning över fem år. Avskrivning av aktiverade utrustningar för multicenterstudien sker som 
linjär avskrivning över tre år. De planenliga avskrivningarna har beräknats utgående från de immateriella och 
materiella tillgångarnas nyttjandeperiod. De planenliga avskrivningarna inleds i den månad då tillgången tas 
i bruk.

Avskrivningstiderna är följande:

Anläggningstillgång
Nyttjande- 

period Avskrivningsmetod

Patent 5 Linjär avskrivning
IT-program 5 Linjär avskrivning
Utvecklingskostnader 5 Linjär avskrivning
Utrustning för multicenterstudien 3 Linjär avskrivning
Maskiner och inventarier Restvärdesavskrivning 25 %
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1. Redovisningsprinciper fortsättning

Investeringar och finansiella instrument som ingår i anläggningstillgångar redovisas i balansräkningen till det 
lägre av anskaffningsvärde eller verkligt värde.

Varulager värderas till det lägre av anskaffningsvärde eller nettorealiseringsvärde. Anskaffningsvärdet fastställs 
enligt FIFU-principen (först in först ut). Anskaffningsvärdet omfattar rörliga anskaffningskostnader.

Poster i utländsk valuta
Kundfordringar och leverantörsskulder i utländsk valuta räknas om till finsk valuta efter balansdagens kurs.

Principer för intäktsredovisning
Intäkter för försäljning av varor redovisas som omsättning när varan har levererats. Serviceavtal som löper 
längre än en räkenskapsperiod har periodiserats enligt prestationsprincipen över avtalets löptid. Avtalet ska 
periodiseras linjärt över löptiden, med undantag för intäkterna för installation och utbildning som ska 
intäktsredovisas i samband med prestationen.

Erhållna bidrag intäktsredovisas baserat på betalningar.

Utvecklingskostnader
De utvecklingskostnader som inte uppfyller aktiveringskriterierna redovisas som årskostnad för det år när 
de uppkommer. Utvecklingskostnader som ger upphov till intäkter under flera finansiella perioder aktiveras 
i balansräkningen som utvecklingskostnader och avskrivs linjärt över fem år. 

Skatter
I enlighet med försiktighetsprincipen har koncernbolagen inte balansfört latent skatteskuld till följd av tidigare 
fastställda förluster och förlusten för den aktuella redovisningsperioden.

2. Nettoomsättning
2014

€
2013

€

NBS/NBT-system 1 794 958,96 1 656 596,03
Övriga 415 478,50 214 431,38

Summa 2 210 437,46 1 871 027,41

Geografisk fördelning

2014
€

2013
€

Finland 539 282,70 282 440,00
Övriga Europa* 962 508,85 859 487,41
USA 673 200,25 729 100,00
Övriga 35 445,66 –

Summa 2 210 437,46 1 871 027,41

* inkl. Ryssland.

3. Övriga rörelseintäkter
2014

€
2013

€

Övriga intäkter 7 713,27 9 649,02
Erhållna bidrag 126 345,80 65 471,00

Summa 134 059,07 75 120,02



18 Nexstim ABP Årsredovisning 2014

4. Personalkostnader
2014

€
2013

€

Löner och arvoden 2 965 246,04 2 558 887,20
Pensionskostnader 380 838,05 309 228,17
Övriga sociala avgifter 314 125,67 175 246,40

Summa 3 660 209,77 3 043 361,78

  2014 2013

Personalstyrka i genomsnitt 33 28

Ledningens löner och arvoden

2014
€

2013
€

Verkställande direktör 304 964,84 190 383,66
Styrelsen 81 878,83 65 666,67

Summa 345 798,18 256 050,33

5. Övriga rörelsekostnader
2014

€
2013

€

Direkta kostnader för multicenterstudien 2 096 435,44 0,00
Juridiska tjänster och konsulttjänster 1 203 281,21 284 950,44
Resekostnader 492 990,78 413 816,00
Produktutveckling 396 285,77 429 114,00
Marknadsföringskostnader 344 948,49 212 705,00
Lokalkostnader 162 265,56 156 841,00
Frivilliga sociala avgifter 122 696,56 111 230,00
Övriga 679 572,58 863 351,95

Summa 5 498 476,15 2 472 008,39

I övriga rörelsekostnader ingår direkta kostnader för börslistningen för cirka 1 249,0 tusen euro.

Revisorsarvoden

2014
€

2013
€

Revision 28 775,00 12 929,50

Summa 28 775,00 12 929,50

6. Finansiella intäkter och kostnader
2014

€
2013

€

Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 327 853,73 398,09

Räntor och övriga finansiella kostnader -2 973 670,50 -80 603,58

Summa -2 645 816,76 -80 205,49

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN 
OCH BALANSRÄKNINGEN fortsättning
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6. Finansiella intäkter och kostnader fortsättning

Ökningen i finansiella kostnader berodde främst på de finansiella utgifterna för kapitallånet från aktieägarna. 
Kapitallånets teckningspris var 1 003,1 tusen euro och det nominella beloppet var 3 009,3 tusen euro. 
Den andel av lånet som underskrider det nominella värdet, dvs. 2 006,2 tusen euro, redovisas som 
räntekostnader och andra finansiella kostnader i resultaträkningen för perioden 1/1–30/6 2014, i enlighet 
med låneavtalets villkor om att lånet ska förfalla till betalning till aktieägarna vid erbjudande av aktier till 
allmänheten. De finansiella kostnaderna ökade även på grund av de direkta finansiella kostnaderna för 
börslistningen, 1050,0 tusen euro, samt med anledning av positiva valutakursintäkter.

7. Immateriella tillgångar

Utvecklingskostnader

2014
€

2013
€

Bokföringsvärde per 1 januari 107 745,32 154 532,47
Ökningar 30 440,00 33 187,00
Planenliga avskrivningar -55 195,75 -79 974,15

Bokföringsvärde per 31 december 82 989,57 107 745,32

Immateriella rättigheter (patent)

2014
€

2013
€

Bokföringsvärde per 1 januari 323 634,86 258 504,61
Ökningar 296 613,38 200 826,68
Planenliga avskrivningar -176 282,53 -135 696,43

Bokföringsvärde per 31 december 443 965,71 323 634,86

8. Materiella tillgångar

Maskiner och inventarier

2014
€

2013
€

Bokföringsvärde per 1 januari 55 646,78 72 782,98
Ökningar 532 687,88 4 905,90
Planenliga avskrivningar -145 874,28 -22 042,11

Bokföringsvärde per 31 december 442 460,38 55 646,77

9. Övriga aktier och andelar

Innehav i dotterbolag

Bolagets namn  Säte Ägarandel %

Nexstim Inc. USA 100 %
Nexstim Ltd. England 100 %
Nexstim Germany GmbH Tyskland 100 %

Övriga aktier

Bolagets namn och säte Antal aktier och ägarandel Bokföringsvärde €

SalWe Oy, Helsingfors (T&H SHOK), FO-nummer 2283290-8 200/1,92 % 10 000,00

10. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2014 2013

Lönefordran 0,00 69 935,68
Bidrag från Tekes 0,00 47 686,50
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 40 902,41 45 349,88

Summa 40 902,41 162 972,06
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11. Summa eget kapital
2014

€
2013

€

Aktiekapital per 1 januari 28 570 652,72 28 570 652,72
Aktieemission 5 300 802,58 0,00
Minskning av aktiekapital -33 791 455,30 0,00

Aktiekapital per 31 december 80 000,00 28 570 652,72

Aktieemission per 1 januari 1 775 332,90 0,00
Ökningar 3 525 469,60 1 775 332,90
Minskningar -5 300 802,50 0,00

Aktieemission per 31 december 0,00 1 775 332,90

Överkursfond per 1 januari 63 230,00 63 230,00
Minskningar -63 230,00 0,00

Överkursfond per 31 december 0,00 63 230,00

Summa bundet eget kapital 80 000,00 30 409 215,62

Fond för inbetalt fritt eget kapital per 1 januari 86,97 86,97 
Ökningar 18 302 336,26 0,00
Minskningar -86,97 0,00

Fond för inbetalt fritt eget kapital per 31 december 18 302 336,26 86,97 

Balanserad vinst per 1 januari -32 791 399,32 -28 329 161,51
Minskning av aktiekapital 33 791 455,30 0,00
Minskning av överkursfond 63 230,00 0,00
Korrigering i föregående räkenskapsår 0,00 -1 435,72
Omräkningsdifferens -410 287,94 54 135,07
Räkenskapsperiodens förlust -10 445 394,24 -4 514 937,16

Balanserad förlust per 31 december -9 792 396,20 -32 791 399,32

Summa fritt eget kapital 8 509 940,06 -32 791 312,35

Summa eget kapital 8 589 940,06 -2 382 096,73

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN 
OCH BALANSRÄKNINGEN fortsättning
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11. Summa eget kapital fortsättning

Aktie- 
kapital

Aktie-  
emission

Över- 
kurs 

fond

Fond för  
inbetalt  

fritt eget  
kapital

Balanserad  
vinst/förlust

Summa  
eget kapital

Eget kapital per 31 december 2013 28 570,7 1 775,3 63,2 0,1 -32 791,4 -2 382,1
Aktieemission 3 525,4
Emissionsintäkt tillförd aktiekapitalet 5 300,7 -5 300,7
Minskning av aktiekapitalet* -33 791,4 33 791,4
Minskning av överkursfonden* -63,2 63,2
Nyemission 18 302,2
Räkenskapsperiodens vinst/förlust -10 445,4
Omräkningsdifferens -410,4

Eget kapital per 31 december 2014 80,0 0,0 0,0 18 302,3 -9 792,4 8 589,9

 
Aktie- 

kapital
Aktie-  

emission

Över- 
kurs 

fond

Fond för  
inbetalt  

fritt eget  
kapital

Balanserad  
vinst/förlust

Summa  
eget kapital

Eget kapital per 31 december 2012 28 570,7 0,0 63,2 0,1 -28 329,2 304,8
Räkenskapsperiodens vinst/förlust -4 514,9 -4 514,9
Aktieemission 1 775,3 1 775,3
Omräkningsdifferens 54,1 54,1
Korrigering i föregående räkenskapsår -1,4 -1,4

Eget kapital per 31 december 2013 28 570,7 1 775,3 63,2 0,1 -32 791,4 -2 382,1

* Aktieägarna beslutade den 29 september 2014 om minskning av aktiekapitalet och överkursfonden. Minskningen av aktiekapitalet uppgick till 
33 791,5 tusen euro och minskningen av överkursfonden uppgick till 63,2 tusen euro. 

12. Kapitallån

2014 2013

Bokföringsvärde per 1 januari 1 503 098,88 500 000,00
Ökningar 0,00 1 003 098,88
Minskningar -1 003 098,88 0,00

Bokföringsvärde per 31 december 2014 500 000,00 1 503 098,88

Kapitallån från aktieägarna
Långivarna i kapitallånet som tecknades 2013 är aktieägare i Bolaget.

Lånets teckningspris 1 003 098,88 euro bokfördes i balansräkningen. Nominella kapitalet som ska återbetalas var 
3 009 296,64 euro. Baserat på aktieägarnas enhälliga beslut den 29 september 2014 emitterade Bolaget 333 587 
nya Aktier för att omvandla det nominell beloppet på kapitallånet till eget kapital. Före konverteringen uppgick 
det nominella beloppet på lånet till 3 009,3 tusen euro, varav 1 003,1 tusen euro klassificerades som kapitallån 
och 2 006,2 tusen euro som övriga skulder.

Kapitallån från tekes
De viktigaste villkoren för kapitallånet från Tekes är följande:
• Räntan är en procentenhet lägre än den gällande grundräntan.
• Räntan ska ändå vara minst 3,0 procent.
• Vid upplösning, konkurs eller likvidation av Bolaget är lånet efterställt alla övriga skulder.
• Bolaget kan betala skuld, amorteringar och ränta bara om full täckning kvarstår för bundet eget kapital och 

andra icke utdelningsbara poster enligt Bolagets balansräkning för den senaste avslutade räkenskapsperioden.
• Lånetiden är 8 (åtta) år av vilka de första 5 (fem) är friår.
• Lånet har beviljats utan säkerhet.
• I enlighet med Tekes lånevillkor har den upplupna räntan inte bokförts som räntekostnad för 2014.



22 Nexstim ABP Årsredovisning 2014

12. Kapitallån fortsättning
€

Upplupen ränta per 31 december 2014 192 512,00 
Upplupen ränta per 31 december 2013 177 512,00

13. Långfristiga skulder

Långfristiga skulder

2014
€

2013
€

Kapitallån 500 000,00 1 503 098,88
FoU-lån, Tekes 2 904 628,44 2 604 419,25
Förutbetalda intäkter 70 800,00 94 400,00

Summa 3 475 428,44 4 201 918,13

Förfallande räntebärande skulder 

2014
€

2013
€

Summa räntebärande skulder 3 404 628,44 4 107 518,38*
Andel med mer än fem år till förfallodag 419 177,30 875 009,00

* I beloppet ingår teckningspriset för kapitallånet från vissa aktieägare, 1 003,1 tusen euro, men inte de icke-bokförda underkurserna på 2 006,2 tusen euro. 
Baserat på aktieägarnas enhälliga beslut den 29 september 2014 emitterade Bolaget 333 587 nya Aktier för att omvandla det nominell beloppet på 
kapitallånet till eget kapital. Det nominella beloppet på lånet uppgick till 3 009,3 tusen EUR, varav 1 003,1 tusen EUR klassificerades som kapitallån och 
2 006,2 tusen EUR som övriga skulder i balansräkningen per 30 juni 2014.

14. Upplupna kostnader
2014

€
2013

€

Semesterlöneskulder 295 726,92 296 245,13
Ränteskulder 11 109,42 11 483,50
Beräknad ArPL-skuld 73 481,28 0,00
Övriga upplupna kostnader 31 608,82 38 963,23

Summa 411 926,44 346 691,86

15. Ansvarsförbindelser

Hyresförpliktelser

2014
€

2013
€

Betalas under följande räkenskapsperiod 52 556,20 59 352,94
Betalas senare 0,00 2 629,98

Summa 52 556,20 61 982,92

16. Säkerheter
2014

€
2013

€

Hyresgaranti 30 985,21 30 980,20

Summa 30 985,21 30 980,20

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN 
OCH BALANSRÄKNINGEN fortsättning



23Nexstim ABP Årsredovisning 2014

l
 Styre

lse
n

s fö
rva

ltn
in

g
sb

e
rä

ttlse
l

 Ko
n

c
e

rn
b

o
kslu

t

17. Bolagets aktier
Bolagets aktier är indelade i följande aktieslag: 2014 (st.) 2013 (st.)

A (1 röst per aktie) 7 130 758 422 884
B (1 röst per aktie) 117 362
C (1 röst per aktie) 1 260 910
D (1 röst per aktie) 852 418
E (1 röst per aktie) 535 430
N (0 röster per aktie) –
S (1 röst per aktie) –

7 130 758 3 189 004

* Aktiernas antal har i tabellen justerats enligt sammanläggning av aktieserier och splittning av Aktier den 29 september 2014, varvid antalet Aktier 
14-faldigades.

Varje aktie ger aktieägaren rätt till en röst på Nexstim Abp:s bolagsstämmor.

18. Optioner

Bolaget har för närvarande tre olika optionsprogram, nämligen 2010A, 2011A och 2013A. Optionsrätterna har 
erbjudits utan vederlag. Optionsrätterna är avsedda som en del av motivations- och incitamentsprogrammet 
för bolagets och dotterbolagens ledning och nyckelpersoner.

Optionsrätterna får inte överlåtas till tredje part eller pantsättas utan bolagsstyrelsens samtycke.

Optionsprogram Teckningspris per aktie Maximiantal optioner Teckningstiden

2010A 0,01 euro 44 898 aktier* 19/6 2010–31/12 2016
2011A 0,01 euro 70 364 aktier* 19/4 2011–31/12 2016
2013A 0,01 euro 671 678 aktier* 1/12 2013–31/12 2020

* I samband med sammanläggning av aktieserier och splitt av Aktier 29 september 2014, varvid antalet Aktier 14-faldigades, höjdes även aktieantalen 
i optionsprogrammen på motsvarande sätt och maximiantalen akter justerades.

Styrelsens och ledningsgruppens ägarandel (%)

Ägarandel av emitterade aktier 0,65
Ägarandel av emitterade aktier och optionsrätter* 9,07
Röstvärde av emitterade aktier 0,65
Röstvärde av emitterade aktier och optionsrätter* 9,07

* Under antagande att alla optionsrätter har använts.
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RESULTATRÄKNING Bilaga
1/1–31/12 2014

€
1/1–31/12 2013

€

NETTOOMSÄTTNING 1 972 803,14 1 424 036,60
Tillverkning för eget bruk 30 440,00 33 187,00
Övriga rörelseintäkter 2 126 512,17 68 812,50
Material och tjänster
 Material
  Inköp under räkenskapsperioden -466 141,41 -505 852,27
  Förändring av lager, förvärv (+) eller avyttringar (-) -131 549,29 -85 220,02
 Köpta tjänster 0,00 -112,00

Summa -597 690,70 -591 184,29

Personalkostnader
 Löner och arvoden -2 105 940,44 -1 804 975,08
Sociala avgifter
 Pensionskostnader -380 838,05 -309 228,17
 Övriga sociala avgifter -81 035,32 -64 779,92

Summa -2 567 813,81 -2 178 983,17

Avskrivningar och nedskrivningar
  Planenliga avskrivningar -377 352,56 -233 232,46

Summa -377 352,56 -233 232,46

Övriga rörelsekostnader -5 083 517,87 -1 693 726,71

RÖRELSERESULTAT -6 496 619,63 -3 171 090.53
Finansiella intäkter och kostnader 3
  Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 397 304,35 398,09
 Räntor och övriga finansiella kostnader -3 083 252,33 -79 377,27

Summa -2 685 947,98 -78 979,18

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST -9 182 567,61 -3 250 069,71

MODERBOLAGETS 
ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPS 
PERIODEN SOM AVSLUTADES 31.12.2014 
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MODERBOLAGETS 
ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPS
PERIODEN SOM AVSLUTADES 31.12.2014

Bilaga
31 december 2014

€
31 december 2013

€

BALANSRÄKNING
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar 4
 Utvecklingskostnader 82 989,57 107 745,32
 Immateriella rättigheter 443 964,71 323 633,86

Summa 526 954,28 431 379,18

Materiella tillgångar 5
 Maskiner och inventarier 437 622,88 52 685,67

Summa 437 622,88 52 685,67

Investeringar 6
 Andelar i företag inom samma koncern 408 896,52 408 896,52
 Långfristiga fordringar hos företag  
        inom samma koncern 4 296 670,43 0,00
 Övriga aktier och andelar 10 000,00 10 000,00

Summa 4 715 566,95 418 896,52

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 5 680 144,11 902 961,37
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager
 Material och förnödenheter 204 939,40 336 488,69

Summa 204 939,40 336 488,69

Fordringar
 Kundfordringar 481 326,18 287 917,90
 Kortfristiga fordringar hos företag  
        inom samma koncern 7 910 032,19 3 313 681,54
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 776,73 126 155,95
 Övriga fordringar 284 615,79 160 961,50

Summa 1 689 750,89 3 888 716,89

Kassa och bank 11 139 090,02 724 782,71
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 13 033 780,31 4 949 988,29
SUMMA TILLGÅNGAR 18 713 924,42 5 852 949,66
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Bilaga
31 december 2014

€
31 december 2013

€

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL 8
 Aktiekapital 80 000,00 28 570 652,72
 Aktieemission 0,00 1 775 332,90
 Överkursfond 0,00 63 230,00
 Fond för inbetalt fritt eget kapital 18 302 336,26 86,97
 Balanserad vinst/förlust 3 995 870,03 -26 608 745,56
 Räkenskapsperiodens vinst/förlust -9 182 567,61 -3 250 069,71

SUMMA EGET KAPITAL 13 195 638,68 550 487,32

SKULDER
LÅNGFRISTIGA SKULDER
 Kapitallån 500 000,00 1 503 098,88
 Övriga räntebärande lån 2 904 628,44 2 604 419,25
 Förutbetalda intäkter 70 800,00 94 400,00

Summa 3 475 428,44 4 201 918,13

KORTFRISTIGA SKULDER
 Förutbetalda intäkter 0,00 45 000,00
 Leverantörsskulder 1 089 741,88 544 351,71
 Skulder till företag inom samma koncern 9 422 678,29 125 609,78
 Övriga skulder 134 184,94 64 934,03
 Upplupna kostnader 396 252,19 320 648,69

Summa 2 042 857,30 1 100 544,21

SUMMA SKULDER 5 518 285,74 5 302 462,34

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 18 713 924,42 5 852 949,66

MODERBOLAGETS 
BALANSRÄKNING fortsättning
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1/1–31/12 2014
€000s

1/1–31/12 2013
€000s

Kassaflöde från löpande verksamhet
Räkenskapsperiodens vinst/förlust -9 182,6 -3 205,1
Korrigeringar:
Planenliga avskrivningar 377,4 233,2
Andra korrigeringar (intäkter - / kostnader +)
Finansiella intäkter och kostnader 2 685,9 79,0
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital -6 119,3 -2 937,9

Förändring av rörelsekapital:
Ökning (-) eller minskning (+) av kortfristiga fordringar -2 097,7 -747,1
Ökning (-) eller minskning (+) av varulager 131,5 56,8
Ökning (+) eller minskning (-) av kortfristiga räntefria skulder 918,7 252,5
Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och skatt -7 166,7 -3 375,7

Betalda räntor och avgifter för andra finansiella kostnader -679,8 -79,0

Kassaflöde från löpande verksamhet (A) -7 846,4 -3 454,6

Kassaflöde från investeringar
Investeringar i immateriella och materiella tillgångar -857,9 -235,9
Kassaflöde från investeringar (B) -857,9 -235,9

Kassaflöde från finansiering
Aktieemission 18 818,4 1 775,3
Uttag av kortfristiga lån (+) 0,0 0,0
Uttag av långfristiga lån (+) 300,2 1 502,8
Kassaflöde från finansiering (C) 19 118,6 3 278,1

Förändring av kassa och bank 10 414,3 -412,4
Kassa och bank vid periodens början 724,8 1 137,2
Kassa och bank vid periodens slut 11 139,1 724,8

MODERBOLAGETS 
KASSAFLÖDESANALYS
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NOTER TILL MODERBOLAGETS RE SUL
TATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING
1. Redovisningsprinciper

Principer för upprättande av årsredovisning
Moderbolagets årsredovisning har upprättats i enlighet med finsk bokföringspraxis och enligt principerna för 
upprättande av Nexstims koncernredovisning. I moderbolagets noter presenteras de noter som skiljer sig från 
motsvarande uppgifter för koncernen.

Komplettering av årsredovisningen
Den årsredovisning för räkenskapsperioden som avslutades den 31 december 2013 som presenteras som 
jämförelsetal för denna redovisning är en sammanställning av Bolagets reviderade lagstadgade 
årsredovisning för räkenskapsperioden som avslutades den 31 december 2013. I denna redovisning har 
presentationen av resultaträkningen ändrats med avseende på posterna ”tillverkning för eget bruk” och 
”övriga rörelsekostnader” jämfört med Bolagets reviderade lagstadgade årsredovisning för räkenskaps-
perioden som avslutades den 31 december 2013. Ändringen saknar effekt på bolagets omsättning och 
rörelseresultat samt balansräkning jämfört med den lagstadgade årsredovisningen.

2. Övriga rörelseintäkter
2014

€
2013

€

Övriga intäkter 166,37 3 341,50
Erhållna bidrag 126 345,80 65 471,00

Summa 126 512,17 68 812,50

3. Finansiella intäkter och kostnader
2014

€
2013

€

Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 397 304,35 398,09
Räntor och övriga finansiella kostnader -3 083 252,33 -79 377,27

Summa -2 685 947,98 -78 979,18

4. Immateriella tillgångar

Utvecklingskostnader
2014

€
2013

€

Bokföringsvärde per 1 januari 107 745,32 154 532,47
Ökningar 30 440 33 187,00
Planenliga avskrivningar -55 195,75 -79 974,15

Bokföringsvärde per 31 december 82 989,57 107 745,32

Immateriella rättigheter (patent)
2014

€
2013

€

Bokföringsvärde per 1 januari 323 633,86 258 503,61
Ökningar 296 613,38 200 826,68
Planenliga avskrivningar -176 282,55 -135 696,43

Bokföringsvärde per 31 december 443 964,69 323 633,86

5. Materiella tillgångar

Maskiner och inventarier
2014

€
2013

€

Bokföringsvärde per 1 januari 52 686,66 68 392,60
Ökningar 530 811,49 1 854,94
Planenliga avskrivningar -145 874,28 -17 561,88

Bokföringsvärde per 31 december 437 622,88 52 686,66



29Nexstim ABP Årsredovisning 2014

l
 Styre

lse
n

s fö
rva

ltn
in

g
sb

e
rä

ttlse
l

 Ko
n

c
e

rn
b

o
kslu

t

6. Sijoitukset

Innehav i dotterbolag

Bolagets namn Säte %
Bokföringsvärde

(€)

Nexstim Inc. USA 100 % 635,72
Nexstim Ltd. England 100 % 1 260,80
Nexstim Germany GmbH Tyskland 100 % 25 000,00

Övriga investeringar i dotterbolag

Bolagets namn Investering
Bokföringsvärde

(€)

Nexstim Germany GmbH Investering i fritt kapital 382 000,00

Långfristiga fordringar hos företag inom samma koncern

2014 2013

Nexstim Inc., lånefordran 4 059 242,14 0,00
Nexstim Germany GmbH, lånefordran 150 000,00 0,00
Nexstim Ltd, lånefordran 87 428,29 0,00

Summa 4 296 670,43 0,00

Övriga aktier
Bolagets namn och säte Antal aktier och ägarandel

Bokföringsvärde
(€)

SalWe OY, Helsinki (T&H SHOK), 
(business ID 2283290-8) 200/1,92 % 10 000,00

7. Kortfristiga fordringar hos företag inom samma koncern
2014 2013

Nexstim Inc., kundfordran 509 530,19 1 259 085,55
Nexstim Germany GmbH, kundfordran 334 320,00 501 437,00
Nexstim Inc., lånefordran 0,00 1 434 304,26
Nexstim Germany GmbH, lånefordran 0,00 50 000,00
Nexstim Ltd, lånefordran 0,00 68 854,73
Nexstim Inc., räntefordran 57 771,95 0,00
Nexstim Germany GmbH, räntefordran 8 410,05 0,00

Summa 910 032,19 3 313 681,54
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NOTER TILL MODERBOLAGETS RE SULTAT
RÄKNING OCH BALANSRÄKNING fortsättning

8. Eget kapital
2014

€
2013

€

Aktiekapital per 1 januari 28 570 652,72 28 570 652,72
Aktieemission 5 300 802,58 0,00
Minskning av aktiekapital -33 791 455,30 0,00

Aktiekapital per 31 december 80 000,00 28 570 652,72

Aktieemission per 1 januari 1 775 332,90 0,00
Ökningar 3 525 469,60 1 775 332,90
Minskningar -5 300 802,50 0,00

Aktieemission per 31 december 0,00 1 775 332,90

Överkursfond per 1 januari 63 230,00 63 230,00
Minskningar -63 230,00 0,00

Överkursfond per 31 december 0,00 63 230,00

Summa bundet eget kapital 80 000,00 30 409 215,62

Fond för inbetalt fritt eget kapital per 1 januari 86,97 86,97 
Ökning 18 302 336,26 0,00
Minskningar -86,97 0,00

Fond för inbetalt fritt eget kapital per 31 december 18 302 336,26 86,97 

Balanserad vinst per 1 januari -29 858 815,27 -26 608 745,56
Från aktiekapital 33 791 455,30 0,00
Från överkursfond 63 230,00 0,00
Räkenskapsperiodens vinst -9 182 567,61 -3 250 069,71

Balanserad vinst per 31 december -5 186 697,58 -29 858 815,27

Summa fritt eget kapital 13 115 638,68 -29 858 728,30

Summa eget kapital 13 195 638,68 550 487,32

Aktieägarna beslutade den 29 september 2014 om minskning av aktiekapitalet och överkursfonden. 
Minskningen av aktiekapitalet uppgick till 33 791,5 tusen euro och minskningen av överkursfonden uppgick till 
63,2 tusen euro. För minskning av aktiekapitalet användes utöver den balanserade vinsten/förlusten även 
förlusten på 3 995 879 03 euro som fastställts i moderbolagets mellanbokslut per den 30 juni 2014. Därmed 
redovisas samma post i bolagets balansräkning per den 31 december 2014 i den balanserade vinsten/
förlusten och hela räkenskapsperiodens resultat som räkenskapsperiodens vinst/förlust.

9. Skulder till företag inom samma koncern
2014 2013

Nexstim Inc., leverantörsskulder 422 678,29 125 609,78

Summa 422 678,29 125 609,78

10. Ansvarsförbindelser 

Hyresförpliktelser
2014

€
2013

€

Betalas under följande räkenskapsperiod 1 764,00 1 764,00
Betalas senare 0,00 0,00

Summa 1 764,00 1 764,00
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11. Säkerheter
2014

€
2013

€

Hyresgaranti 30 985,21 30 980,20

Summa 30 985,21 30 980,20

Använda bokföringsböcker 31 december 2014

Bokföringsböcker
Balansbok och balansspecifikationer inbunden
Kontoförteckning cd-rom
Dagbok cd-rom
Huvudbok cd-rom
Kundreskontra cd-rom
Leverantörsreskontra cd-rom

Verifikatslag och förvaring

Verifikatslag Numrering börjar från Förvaringsform

LA Leverantörsfakturor 1 pappersverifikat och cd-rom
MY Försäljningsfakturor 10000 cd-rom
T1 Bankverifikat 30000 pappersverifikat
Kontoutdrag cd-rom
PA Löner 50000 pappersverifikat
MU Övriga 60000 pappersverifikat
KA Verifikat 20000 M2 Kostnadsfakturor

NEXSTIM ABP
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NEXSTIM ABP

BOKSLUTETS UNDERTECKNANDE

Helsingfors den 25 februari 2015

 
Timothy Irish Olli Riikkala
Styrelseordförande Vice styrelseordförande

 
Casper Breum Ken Charhut
Styrelseledamot Styrelseledamot

 
Johan Christenson René Kuijten
Styrelseledamot Styrelseledamot

 
Katya Smirnyagina Juha Vapaavuori
Styrelseledamot Styrelseledamot

Janne Huhtala
Verkställande direktör

REVISIONSANTECKNING

Över utförd revision har idag avgivits berättelse.

Helsingfors den 25 februari 2015

Martin Grandell
CGR
PricewaterhouseCoopers Oy, CGR-samfund
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Till Nexstim Oyj:s bolagsstämma

Vi har reviderat Nexstim Oyj:s bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för räkenskapsperioden 
1.1.–31.12.2014. Bokslutet omfattar koncernens samt moderbolagets balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys 
och noter till bokslutet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen och för att 
de ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med i Finland gällande bestämmelser om upprättande av bokslut och 
verksamhetsberättelse. Styrelsen svarar för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på 
behörigt sätt och verkställande direktören för att bokföringen är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett 
betryggande sätt.

Revisorns skyldigheter
Vår skyldighet är att uttala oss om bokslutet, koncernbokslutet och verksamhetsberättelsen på grundval av vår 
revision. Revisionslagen förutsätter att vi iakttar yrkesetiska principer. Vi har utfört revisionen i enlighet med god 
revisionssed i Finland. God revisionssed förutsätter att vi planerar och genomför revisionen för att få en rimlig säkerhet 
om huruvida bokslutet eller verksamhetsberättelsen innehåller väsentliga felaktigheter och om huruvida 
medlemmarna i moderbolagets styrelse eller verkställande direktören har gjort sig skyldiga till en handling eller 
försummelse som kan medföra skadeståndsskyldighet gentemot bolaget, eller brutit mot aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information som ingår i 
bokslutet och verksamhetsberättelsen. Valet av granskningsåtgärder baserar sig på revisorns omdöme och innefattar 
en bedömning av risken för en väsentlig felaktighet på grund av oegentligheter eller fel. Vid denna riskbedömning 
beaktar revisorn den interna kontrollen som har en betydande inverkan för upprättandet av ett bokslut och 
verksamhetsberättelse som ger riktiga och tillräckliga uppgifter. Revisorn bedömer den interna kontrollen för att 
kunna planera relevanta granskningsåtgärder, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i företagets 
interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som 
har använts och av rimligheten i företagsledningens bokföringsmässiga uppskattningar, liksom en bedömning av 
den övergripande presentationen av bokslutet och verksamhetsberättelsen

Enligt vår mening har vi inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för vårt uttalande.

Uttalande
Enligt vår mening ger bokslutet och verksamhetsberättelsen riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av 
koncernens och moderbolagets verksamhet samt om deras ekonomiska ställning i enlighet med i Finland gällande 
bestämmelser om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen och 
bokslutet är konfliktfria. 

Helsingfors den 25 februari 2015

PricewaterhouseCoopers Oy
CGR-samfund
 

Martin Grandell
CGR

REVISIONSBERÄTTELSE
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