
Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Bokslutskommuniké
för räkenskapsåret maj 2011- april 2012

RÄKENSKAPSÅRET 1 maj 2011 – 30 april 2012

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 891 tkr (106) 1

• Rörelseresultatet var – 65 536 tkr (-64 353)

• Resultatet efter skatt uppgick till – 65 670 tkr (-65 960)

• Resultatet per aktie var -1,20 kr (-1,50)

• Totalresultatet var -65 670 tkr (-65 960)

FJÄRDE KVARTALET 1 februari – 30 april 2012

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 tkr (0)

• Rörelseresultatet var – 19 419 tkr (-21 764)

• Resultatet efter skatt uppgick till – 19 737 tkr (-21 513)

• Resultatet per aktie var -0,34 kr (-0,41)

• Totalresultatet var – 19 737 tkr (-21 513)

• Oasmia avser att komplettera ansökan till EMA om godkännande för Paccal® Vet ge-
nom en ny mindre studie

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

• Oasmia och Orion avslutar gemensamt samarbetet för Paccal® Vet. Oasmia är på väg
att slutföra avtal med annan partner.

• Nexttobe AB utökar sitt engagemang i Oasmia genom ett lån om 65 mkr

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

PRODUKTUTVECKLING

Oasmias produktkandidater befinner sig i varierande stadier av preklinisk och klinisk utveckling. Två av dem be-
finner sig i sen slutlig klinisk fas och Oasmia gör för närvarande stora ansträngningar för att ta dem till sina
respektive marknader så snart som det är praktiskt möjligt.

HUMAN HEALTH

Inom Human Health utvecklar Oasmia tre läkemedelskandidater som samtliga är nya formuleringar av befintliga
cytostatika för behandling av cancer, med förbättrad säkerhet och/eller effekt vilket leder till en ökad livskvalitet
för patienten.

Paclical®
Paclical är en ny formulering av den välkända substansen paklitaxel som används mycket inom cancerbehandling.

Fas III-studien med Paclical® för äggstockscancer uppnådde i september 2011 ett patientantal om 650 st. Baserat
på det har Oasmia sedan dess arbetat med dokumentation för ansökningar om marknadsgodkännanden till myn-
digheter i Ryssland, EU, Israel och Turkiet.

I augusti 2011 offentliggjorde Oasmia resultatet av en interimsanalys omfattande 400 patienter i fas-III studien
med Paclical som behandling av äggstockscancer. Enligt Oasmia uppfyllde resultatet de kliniska kriterier som
uppställts av EMA för att kunna lämna in registreringsansökan för Paclical®.

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® har status som möjligt särläkemedel (orphan drug designation) av registreringsmyndigheten EMA (EU)
och FDA (USA) avseende indikationen äggstockscancer. Sådan status 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 ett tjugotal olika
cancerformer. Oasmia har genomfört prekliniska studier med Doxophos® och förbereder att starta en klinisk fas
I-studie.

Docecal®
Docecal® är en ny patenterad formulering av docetaxel (Taxotere®). Oasmia avser att inrikta sig på samma indi-
kationer som Taxotere®, där huvudindikationerna är bröstcancer, prostatacancer och icke småcellig lungcancer.
Oasmia har genomfört prekliniska studier med Docecal® och förbereder att starta en klinisk fas I-studie.
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ANIMAL HEALTH

Oasmia utvecklar två läkemedelskandidater inom Animal Health avsedda för behandling av de två vanligast före-
kommande cancerformerna hos hundar.

Paccal® Vet
Paccal® Vet är en ny formulering av den välkända substansen paklitaxel.

I mars 2012 meddelade Oasmia att Bolaget avser att komplettera sin ansökan om registrering hos EMA av
Paccal® Vet för behandling av mastocytom hos hundar, en form av hudcancer. Oasmia vill beakta den reservation
EMA hade gällande balansen mellan risk och nytta. Formell praxis bjuder att den tidigare ansökan dras tillbaka,
för att åter lämnas in med ytterligare kompletterande data. För att ta fram dessa kompletterande data sätter
Oasmia nu upp en mindre studie och har parallellt begärt en vetenskaplig rådgivning från EMA för att få stöd för
studieupplägget.

Oasmias ansökan hos FDA i USA om registrering av Paccal® Vet för behandling av mastocytom, skivepitel-cancer
(en typ av hudcancer) och mammarkarcinom (juvercancer) hos hundar är under behandling hos FDA och Oasmia
avvaktar information från myndigheten.

Det har varit Oasmias ambition att utöka indikationerna för Paccal® Vet i USA till mer än indikationen mastocy-
tom och detta har varit framgångsrikt:

• I januari 2012 erhöll Paccal® Vet MUMS-designering (se nedan) av FDA för indikationen mammarkar-
cinom.

• I juni 2011 erhöll Paccal® Vet MUMS-designering av FDA för indikationen skivepitel-cancer.

• Paccal® Vet har sedan tidigare MUMS-designering av FDA för indikationen mastocytom.

MUMS-designering (minor use/minor species) 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.

Doxophos® Vet
Doxophos® Vet utvecklas för behandling av lymfom (lymfkörtelcancer) den vanligaste cancerformen hos hundar.
Oasmia bedriver för närvarande en fas I-studie med Doxophos® Vet som omfattar 15 hundar.

BOLAGET

Verkställande direktör i Oasmia
Det finns ingen pågående process för att finna en ersättare till VD Julian Aleksov.

Namnändring i dotterbolag
I mars genomfördes namnändring av två vilande dotterbolag så att de nu heter Oasmia Animal Health AB och
Oasmia Global Supplies AB.

Pågående förlängning av patentskydd
I mars 2012 meddelade Oasmia att patentskyddet för Bolagets teknologi, som omfattar alla viktiga marknader i
världen, genom inlämnande och godkännanden av nya patentansökningar som har skett från Bolagets sida i
praktiken blivit förlängt så att det nu huvudsakligen sträcker sig till slutet av 2028.

Upptagande av lån
I februari 2012 erhöll Oasmia ett lån på 25 mkr från Nexttobe AB, som är Bolagets näst största aktieägare. Rän-
tan är 5 %. Samtidigt genomfördes en reduktion av kreditfaciliteten hos Alceco som är Bolagets största aktieä-
gare från 40 mkr till 25 mkr. Vid utnyttjande är räntan 5 %.
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Riktad nyemission genomförd
I oktober 2011 genomfördes en riktad nyemission till ett begränsat antal investerare. Emissionen inbringade 48
mkr före emissionskostnader. Den största posten, på 30 mkr, tecknades av Nexttobe AB. I samband med emission-
en förvärvade Nexttobe också aktier från Oasmias största ägare Alceco och blev därmed den näst största aktieä-
garen i Oasmia med drygt 10 % av aktier och röster. Alceco hade efter emissionen och försäljningen drygt 46 %
av aktier och röster.

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Oasmia och Orion avslutar gemensamt samarbetet för Paccal® Vet. Oasmia är på väg att slutföra avtal med
annan partner.
Oasmia Pharmaceutical AB och Orion Corporation har gemensamt beslutat att avsluta samarbetet gällande dis-
tributionsavtal för Paccal® Vet för de flesta länder i Europa. I samband med detta betalar Oasmia till Orion 2
miljoner EUR som ett återköp av alla rättigheter.

Oasmia slutför ett avtal med ett stort internationellt läkemedelsbolag om distributionsrättigheter för hela den
del av världen där partners inte redan finns, inklusive alla länder i Europa. Befintliga partners och deras respek-
tive territorier är Abbot för USA/Kanada och Nippon Zenyaku för Japan. Den pågående förhandlingen har ett
vidare område i och med att den inkluderar produktkandidaterna Paccal® Vet och Doxophos® Vet.

Nexttobe AB utökar sitt engagemang i Oasmia genom ett lån om 65 mkr
I maj 2012 utökade Nexttobe AB sitt engagemang i Oasmia, denna gång genom ett ytterligare lån om 65 mkr.
Räntan på lånet är 5 %. Nexttobe som är Bolagets näst största aktieägare hade sedan tidigare ett lån till Oasmia
på 25 mkr så den sammanlagda utlåningen från Nexttobe till Oasmia är nu 90 mkr.
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FINANSIELL INFORMATION

Koncernens resultaträkning i sammandrag
2012 2011 2011/12 2010/11

Tkr Feb-April Feb-April Maj-April Maj-April

Nettoomsättning - - 891 106
Aktiverat arbete för egen räkning 14 332 20 291 63 282 86 049
Rörelseresultat -19 419 -21 764 -65 536 -64 353
Resultat efter skatt -19 737 -21 513 -65 670 -65 960
Resultat per aktie, före och efter utspädning i kr* -0,34 -0,41 -1,20 -1,50
Periodens totalresultat -19 737 -21 513 -65 670 -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 räkenskapsåret uppgick till 891 tkr (106) och bestod av licensintäkt vid tecknande av
avtal med Medison Pharma.

Under det fjärde kvartalet hade Bolaget inga intäkter (-).

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 året till 63 282 tkr
(86 049) och avsåg endast Paclical®. Nedgången mot samma period föregående år beror på att ingen aktivering i
år sker för Paccal® Vet och att kostnaderna för Paclical® var lägre än föregående år.

Under det fjärde kvartalet var aktiveringen 14 332 tkr (20 291).

Rörelsens kostnader
Årets rörelsekostnader exklusive av- och nedskrivningar var 124 751 tkr (145 970). Denna nedgång med 15 % är
hänförlig till att kostnader för Paccal® Vet i fas III i det närmaste hade upphört vid årets början och att kostnader
för Paclical® i fas III inte längre är stigande.

Av rörelsekostnaderna avsåg drygt hälften, 51 % (59) företagets produktkandidater i fas III som aktiverades som
Aktiverat arbete för egen räkning. Andelen aktiverade rörelsekostnader är stadigt sjunkande, vilket belastar Bola-
gets resultat.

Rörelsekostnaderna under det fjärde kvartalet uppgick till 32 525 tkr (40 810).

Antalet anställda vid årets utgång var 77 st (68). Under det fjärde kvartalet minskade antalet anställda från 80 till
77.

Årets resultat
Resultatet efter skatt för året var – 65 670 tkr (-65 960). Under det fjärde kvartalet var motsvarande resultat
-19 737 (-21 513).

Koncernens verksamhet har inte påverkats av säsongsvariationer eller cykliska effekter.

Finansiell ställning
Koncernens likvida medel var vid årets utgång 2 028 tkr (51 895). Det egna kapitalet var vid samma tidpunkt
273 474 tkr (294 171). Vid årets slut var soliditeten 78 % (92) och skuldsättningsgraden 11 % (0).

Bolaget hade den 30 april tillgängliga kreditfaciliteter uppgående till 30 000 tkr, varav 7 797 tkr hade utnyttjats.
Vidare hade Bolaget upptagit ett lån på 25 000 tkr hos Nexttobe. Därutöver har Oasmia ett SEDA-avtal (standby
equity distribution agreement) uppgående till 75 000 tkr, vilket var helt outnyttjat.
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Kassaflöde och investeringar
Kassaflödet från den löpande verksamheten var under året -52 439 tkr (-57 598).

Årets investeringar uppgick till 76 090 tkr (98 663).

Av investeringarna utgjordes 73 176 tkr (88 342) av immateriella tillgångar, bestående av aktiverat arbete för
egen räkning 63 282 tkr och av patent och övriga immateriella tillgångar 9 894 tkr.

Av investeringarna utgjordes 2 914 tkr (10 321) 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 året skedde genom likvida medel vid årets början, en riktad nyemission i oktober 2011 som
tillförde bolaget 44 973 tkr efter emissionskostnader och under sista kvartalet finansierades verksamheten genom
lån och utnyttjande av krediter.

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning för året uppgick till 891 tkr (106) och resultatet före skatt var
- 65 823 tkr (-65 998). Moderbolagets likvida medel var vid utgången av året 2 020 tkr (51 884).

Nyckeltal och övrig information
2012 2011 2011/12 2010/11

Feb-April Feb-April Maj-April Maj-April

Antal aktier vid periodens slut, före och efter utspädning, i tusental* 57 241 52 079 57 241 52 079
Vägt genomsnittligt antal aktier, före och efter utspädning, i tusental* 57 241 52 079 54 660 44 061
Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr* -0,34 -0,41 -1,20 -1,50
Eget kapital per aktie, kr* 4,78 5,65 4,78 5,65
Soliditet, % 78 92 78 92
Nettoskuld, tkr 30 769 -51 895 30 769 -51 895
Skuldsättningsgrad, % 11 0 11 0
Avkastning på totalt kapital, % neg neg neg neg
Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg
Antal anställda vid årets slut 77 68 77 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
2012 2011 2011/12 2010/11

Tkr Not Feb-April Feb-April Maj-April Maj-April

Nettoomsättning - - 891 106
Aktiverat arbete för egen räkning 14 332 20 291 63 282 86 049
Övriga rörelseintäkter 46 145 104 269
Råmaterial, förbrukningsmaterial samt handelsvaror -2 281 -6 646 -10 127 -16 120
Övriga externa kostnader -18 887 -24 131 -73 481 -92 479
Personalkostnader -11 357 -10 033 -41 144 -37 370
Avskrivningar och nedskrivningar -1 273 -1 257 -5 062 -4 674
Övriga rörelsekostnader - -133 - -133

Rörelseresultat -19 419 -21 764 -65 536 -64 353

Finansiella intäkter 23 253 363 484
Finansiella kostnader -341 -8 -497 -2 097

Finansiella poster - netto -318 245 -135 -1 613

Resultat före skatt -19 737 -21 520 -65 670 -65 967

Inkomstskatt 2 - 7 - 7

Periodens resultat -19 737 -21 513 -65 670 -65 960

Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -19 737 -21 513 -65 670 -65 960
Innehav utan bestämmande inflytande - - - -

Resultat per aktie före och efter utspädning, kr -0,34 -0,41 -1,20 -1,50

Rapport över totalresultat, koncernen

2012 2011 2011/12 2010/11
Tkr Not Feb-April Feb-April Maj-April Maj-April

Periodens resultat -19 737 -21 513 -65 670 -65 960

Periodens totalresultat -19 737 -21 513 -65 670 -65 960

Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -19 737 -21 513 -65 670 -65 960
Innehav utan bestämmande inflytande - - - -

Totalresultat per aktie före och efter utspädning, kr -0,34 -0,41 -1,20 -1,50
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Rapport över finansiell ställning, koncernen

Tkr Not 2012-04-30 2011-04-30
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 25 988 27 243
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 3 290 191 226 909
Övriga immateriella tillgångar 27 400 9 276
Finansiella anläggningstillgångar 2 2

Summa Anläggningstillgångar 343 581 263 430

Omsättningstillgångar
Varulager 290 -
Övriga kortfristiga fordringar 1 747 2 141
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 161 2 853
Likvida medel 2 028 51 895
Summa Omsättningstillgångar 6 227 56 889

SUMMA TILLGÅNGAR 349 807 320 319

EGET KAPITAL
Kapital och reserver hänförligt till Moderbolagets aktieägare
Aktiekapital 5 724 5 208
Övrigt tillskjutet kapital 457 832 413 375
Balanserat resultat -190 082 -124 411
Summa 273 474 294 171
Innehav utan bestämmande inflytande - -

Summa Eget kapital 273 474 294 171

SKULDER
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder 16 264 15 373

Summa Långfristiga skulder 16 264 15 373

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 3 197 -
Upplåning 4 29 600 -
Leverantörsskulder 10 281 3 831
Övriga kortfristiga skulder 10 811 1 399
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 180 5 545

Summa Kortfristiga skulder 60 069 10 775

Summa Skulder 76 334 26 148

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 349 807 320 319

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
Årets 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
Årets totalresultat - - -65 670 - -65 670
Nyemission 516 47 484 - - 48 000
Emissionskostnader - -3 027 - - -3 027

Utgående balans per den 30 april 2012 5 724 457 832 -190 082 0 273 474

Rapport över kassaflöden, koncernen
2012 2011 2011/12 2010/11

Tkr Not Feb-April Feb-April Maj-April Maj-April

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster -19 419 -21 764 -65 536 -64 353
Avskrivningar och nedskrivningar 1 273 1 233 5 062 4 650
Nedskrivning av varulager - 94 - 94
Utrangeringar av immateriella tillgångar - 133 - 133
Erhållen ränta 23 253 363 484
Erlagd ränta -341 -8 -497 -1 392

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital -18 464 -20 060 -60 609 -60 385

Förändring av rörelsekapital
Förändring varulager - - -290 -
Förändring kundfordringar - - - 60
Förändring övriga kortfristiga fordringar -195 2 128 1 085 -445
Förändring leverantörsskulder 4 748 -65 6 450 1 756
Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder 1 129 925 924 1 415
Kassaflöde från den löpande verksamheten -12 782 -17 072 -52 439 -57 598

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar -21 906 -20 783 -73 176 -88 342
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -1 011 -1 291 -2 914 -10 321
Kassaflöde från investeringsverksamheten -22 917 -22 074 -76 090 -98 663

Finansieringsverksamheten
Ökning av skulder till kreditinstitut 3 197 - 3 197 -
Minskning av skulder till kreditinstitut - - - -4 289
Ökning av långfristiga skulder - - 891 -
Nyemission - - 48 000 168 697
Emissionskostnader - - -3 027 -20 369
Nyupptagna lån 4 29 600 - 29 600 58 745

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 32 797 0 78 662 202 784

Periodens kassaflöde -2 902 -39 146 -49 867 46 523
Likvida medel vid periodens början 4 930 91 041 51 895 5 372
Likvida medel vid periodens slut 2 028 51 895 2 028 51 895
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Resultaträkning, moderbolaget

2012 2011 2011/12 2010/11

Tkr Not Feb-April Feb-April Maj-April Maj-April

Nettoomsättning - - 891 106

Aktiverat arbete för egen räkning 14 332 20 291 63 282 86 049

Övriga rörelseintäkter 46 121 104 245

Råmaterial och förbrukningsmaterial -2 281 -6 646 -10 124 -16 080

Övriga externa kostnader -18 845 -24 072 -73 323 -92 271

Personalkostnader -11 357 -10 033 -41 144 -37 370

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar -1 265 -1 199 -4 987 -4 486

Rörelseresultat -19 370 -21 538 -65 300 -63 806

Resultat från andelar i koncernföretag 4 -105 -288 -390 -578

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 23 253 362 483

Räntekostnader och liknande kostnader -340 -8 -495 -2 097

Finansiella poster - netto -422 -43 -523 -2 192

Resultat före skatt -19 791 -21 582 -65 823 -65 998

Skatt på periodens resultat 2 - - - -

Periodens resultat -19 791 -21 582 -65 823 -65 998
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Balansräkning, moderbolaget

Tkr Not 2012-04-30 2011-04-30

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 3 290 191 226 909
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt liknande rättigheter 27 378 9 180

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 24 149 27 243
Förskott avseende materiella anläggningstillgångar 1 839 -

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 110 110
Fordringar hos koncernföretag - 5
Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 1

Summa Anläggningstillgångar 343 668 263 448

Omsättningstillgångar
Varulager

Råvaror och förnödenheter 290 -
290 0

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 4 55 89
Övriga kortfristiga fordringar 1 746 2 140
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 084 2 748

3 885 4 977

Kassa och bank 2 020 51 884

Summa Omsättningstillgångar 6 195 56 861

SUMMA TILLGÅNGAR 349 863 320 309

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital 5 724 5 208
Reservfond 4 620 4 620

10 344 9 828
Fritt eget kapital

Överkursfond 457 832 413 375
Balanserat resultat -129 028 -63 030
Periodens resultat -65 823 -65 998

262 981 284 347
Summa Eget kapital 273 325 294 175

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder 16 264 15 373

Summa långfristiga skulder 16 264 15 373

Kortfristiga skulder
Upplåning 4 29 600 -
Leverantörsskulder 10 281 3 818
Skulder till kreditinstitut 3 197 -
Skulder till koncernföretag 205 -
Övriga kortfristiga skulder 10 811 1 399
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 180 5 545

Summa kortfristiga skulder 60 274 10 761

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 349 863 320 309

Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser 5 - -
Ställda säkerheter 5 8 000 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
Nyemission 1 447 - 237 250 238 697
Emissionskostnader - - -20 369 -20 369

Årets 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 - - -3 027 -3 027

Årets resultat - - -65 823 -65 823

Utgående balans per den 30 april 2012 5 724 4 620 262 981 273 325

Not 1 Redovisningsprinciper
Denna rapport 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 Finan-
cial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner, och Årsredovisningslagen. Moder-
bolagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2, Redovisning för juridiska personer, och Årsredovisningslagen. Koncernen och Moder-
bolagets redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade jämfört med de som beskrivs i Årsredovisningen för räkenskapsåret
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 segmentinform-
ation.

Not 2 Inkomstskatt
Koncernen har ackumulerade förlustavdrag uppgående till 228 336 tkr (162 806) och Moderbolaget har sådana uppgående till 218 900 tkr
(153 607). Av de totala underskottsavdragen är för koncernen 17 881 tkr (17 881) spärrade att utnyttjas genom koncernbidrag. Denna be-
gränsning 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 2012-04-30 2011-04-30
Paclical® 209 140 145 858
Paccal® Vet 81 051 81 051

Summa 290 191 226 909

Not 4 Transaktioner med närstående
Den 30 april fanns en kreditfacilitet om 25 mkr ställd till Oasmias förfogande från Bolagets största ägare Alceco International S.A.
Räntan vid utnyttjande är 5 %. Per den 30 april 2012 hade Oasmia utnyttjat 4 600 tkr (-) av denna kreditfacilitet.
Oasmia har under året lämnat koncernbidrag till Oasmia Global Supplies AB (tidigare Qdoxx Pharma AB) med 175 tkr (390), varav 0 tkr (100)
under det fjärde kvartalet. Oasmia har under året lämnat koncernbidrag till Oasmia Animal Health AB (tidigare GlucoGene Pharma AB) med
215 tkr (-), varav 105 tkr (-) under det fjärde kvartalet. Nedskrivningar av andelar i dotterbolagen har under året gjorts med 390 tkr (578),
vilket för året motsvarar lämnat koncernbidrag, då syftet med koncernbidragen var att täcka förlust i dotterbolagen. Nedskrivningarna redo-
visas 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 bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av
moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhets-
faktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Uppsala den 14 juni 2012

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 bokslutskommuniké är sådan som Oasmia Pharmaceutical AB (publ) skall offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juni 2012,
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.

Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Utdelning
Styrelsen avser inte att föreslå att utdelning lämnas för verksamhetsåret 1 maj 2011 – 30 april 2012.

Årsredovisning
Årsredovisning kommer att publiceras den 23 augusti 2012 och kommer att finnas tillgänglig på företagets hem-
sida www.oasmia.se. Årsredovisningen kan även beställas från Oasmia Pharmaceutical AB via telefon 018-50 54
40 eller via e-post info@oasmia.com

Årsstämma
Årsstämman kommer att hållas den 24 september 2012 i Bolagets lokaler i Uppsala. Kallelse till stämman distri-
bueras senast fyra veckor innan stämman. För mer information, se Bolagets hemsida www.oasmia.se

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

www.oasmia.se
mailto:info@oasmia.com
www.oasmia.se
www.oasmia.se
mailto:info@oasmia.com
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KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Årsredovisning maj 2011 – april 2012 2012-08-23

Delårsrapport maj – juli 2012 2012-09-06

Delårsrapport maj – oktober 2012 2012-12-06

Delårsrapport maj 2012 – januari 2013 2013-03-07

Bokslutskommuniké maj 2012 – april 2013 2013-06-11

Årsredovisning maj 2012 – april 2013 2013-08-22

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.


