
 
  

NEXSTIM ABP:S BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022 
 
Företagsmeddelande, Helsingfors 27 februari 2023 klockan 9.00 (EET) 
 
NEXSTIM GÅR FÖR FÖRSTA GÅNGEN MED VINST FÖR RÄKENSKAPSÅRET 
 
Sammanfattning av januari–december 2022 
 

• Bolagets omsättning ökade med 48,9 procent och uppgick till 9,5 miljoner euro (6,4)  
• Jämförbara omsättningen ökade med 9,2 procent och uppgick till 6,0 miljoner euro (5,5) 
• Bolaget gick för första gången med vinst för räkenskapsåret, med ett rörelseresultat om 0,8 miljoner euro (-

1,5). 
• Räkenskapsperiodens resultat var 1,3 miljoner euro (-0,8) 
• Verksamhetens kassaflöde var 1,0 miljoner euro (-2,1) 
• Försäljningen av utrustning uppgick till 3,1 miljoner euro (3,7), minskning 17,4 procent. Omsättningen från 

fortlöpande verksamheter uppgick till 2,9 miljoner euro (2,7), ökning 9,1 procent. 
• Omsättningen för terapiverksamheten (NBT®) ökade med 126,8 procent och uppgick till 6,1 miljoner euro 

(2,7)  
• Omsättningen för diagnostikverksamheten (NBS) minskade med 7,7 procent till 3,4 miljoner euro (3,7) 

 
 
Sammanfattning av juli–december 2022 
 

• Bolagets omsättning var 2,7 miljoner euro (3,4), minskning 20,5 procent. 
• Jämförbara omsättningen ökade med 8,0 procent och uppgick till 2,7 miljoner euro (2,5) 
• Verksamhetens kassaflöde var -1,4 miljoner euro (-0,2) 
• Försäljningen av utrustning uppgick till 1,3 miljoner euro (2,0), minskning 33,4 procent. Omsättningen från 

fortlöpande verksamheter var 1,4 miljoner euro (1,5), minskning 3,4 procent. 
• Rörelseresultatet var -1,5 miljoner euro (-0,5), förlustökning 171,8 procent 
• Rapportperiodens resultat var -1,9 miljoner euro (0,1). 

 
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsperioden 2022 
 
Den 9 januari 2023 meddelade bolaget om att det inleder omställningsförhandlingar vid övergången till en global 
processorganisation. Förändringsförhandlingarna avslutades 8.2.2023 och förhandlingarnas slutsats möjliggör 
övergången till en global processorganisation, som kommer att betjäna Nexstims kunder ännu bättre och mer effektivt i 
framtiden, och genererar långsiktig aktieägarvärdetillväxt för aktieägarna. Permitteringarna undveks.  
 
Den 8 februari 2023 meddelade bolaget att de ansökt om avnotering av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth 
Market Sweden. Nasdaq Stockholm AB godkände ansökan 9.2.2023. Sista dagen för handel i Nexstims aktier på Nasdaq 
FN GM Sweden är 14.4.2023. 
 
Om bolaget 

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Bolaget har tagit fram en 
teknikplattform för neuronavigerad TMS (transkraniell magnetstimulering) som möjliggör individanpassad behandling 
och diagnostik av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan. Nexstim tillhandahåller system som bygger på icke-invasiv 
hjärnstimulering för diagnostik (NBS) och terapi (NBT®). ´ 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Nyckeltal 
 

(tusen euro) 
7–12/2022 

6 mån. 
7–12/2021 

6 mån. 
Förändring, 

% 
1–12 2022 
12 mån. 

1–12 2021 
12 mån. 

Förändring, 
% 

       
Omsättning       2 733,7        3 438,9  -20,5 %       9 526,7        6 397,5  48,9 % 
Bruttomarginal       2 145,7        2 870,2  -25,2 %       8 285,9        5 262,0  57,5 % 
Bruttomarginal (%) 78,5 % 83,5 %  87,0 % 82,3 %  
Justerad jämförbar bruttomarginal*       2 145,7        2 038,2  5,3 %       4 751,1        4 430,0  7,2 % 
Justerad jämförbar bruttomarginal i 
procent* 78,5% 80,5 %  79,3 % 80,7 %  
Personalkostnader -     2 333,4  -     2 319,6  0,6 %  -4 828,8   -4 347,8  11,1 % 
Övriga rörelsekostnader -     1 601,4  -     1 528,3  4,8 %  -3389,0   -3 083,3  9,9 % 
Rörelseresultat -     1 493,1  -        549,4  -171,8 %          840,3   -1 452,2   
Rapportperiodens resultat -     1 902,6           114,2         1 306,8   -832,1   
Vinst per aktie** -          0,28             0,02              0,20   -0,14   
Utspädd vinst per aktie (euro)** -          0,26             0,02              0,18   -0,13   

       
Verksamhetens kassaflöde -     1 411,9  -        190,3  -641,9 %       1 002,2   -2 109,0   
Kassa och bank       4 441,3        5 194,7  -14,5 %       4 441,3        5 194,7  -14,5 % 
Eget kapital       4 068,9        3 202,7  27,0 %       4 068,9        3 202,7  27,0 % 
Soliditet (%) 45,4 % 34,7 %  45,4 % 34,7 %  

 
*Bruttomarginalet för räkenskapsåret 2022 har justerats för Magnus Medicals licensavgift för licensavtal om cirka 3,5 MEUR och för 
jämförelseperioden 2021 har bruttomarginalen för utveckling av två prototyputrustning justerats till cirka 0,8 MEUR 
 
**Antalet aktier som använts vid beräkning av nyckeltalet vinst per aktie har justerats för minskningen av aktier 17.5.2021, där antalet aktier dividerades 
med 100 

 

Framtidsutsikter 

Utifrån verksamhetsprognoserna förväntar sig bolaget att jämförbara omsättningen kommer att växa år 2023 och att 
räkenskapsperiodens rörelsevinst (rörelseresultat före avskrivningar) blir positivt. 

 
 
VD Mikko Karvinens synpunkter på utvecklingen under rapportperioden 

Nexstim hade ett rekordstarkt år 2022, mätt i omsättning, rörelseresultat och räkenskapsperiodens resultat. Under helåret 
2022 nådde vi en total omsättning om 9,5 (6,4) miljoner euro genom en omsättningsökning på 48,9 procent. Den starka 
tillväxten gav oss vår första räkenskapsperiod på vinst, med ett rörelseresultat om 0,8 (-1,5) miljoner euro och ett resultat 
om 1,3 (-0,8) miljoner euro. 

Omsättningstillväxten under helåret var starkt tack vare utlicensiering av vår teknik för NBT®-systemet till Magnus 
Medical, Inc, och den licensavgiften på cirka 3,5 miljoner euro för avtalet intäktsredovisades under första halvåret 2022. 
Under andra halvåret 2022 var försäljningen av utrustning mindre än under motsvarande period 2021, vilket berodde 
främst på att vi under andra halvåret 2021 levererade prototypsystem till ett värde om cirka 0,9 miljoner euro. 
Motsvarande leveranser förekom inte under 2022. Jag vill tacka Nexstims kunder, medarbetare samt samarbetspartner 
och investerare som möjliggjort detta rekordstarka år. 

Utveckling av operativa verksamheten inom diagnostik- och terapiverksamheterna 



  

 
 

 
Vi har fortsatt öka både diagnostikverksamheten (NBS) och terapiverksamheten (NBT®) genom försäljning av nya system 
på våra huvudmarknader, nämligen USA och Europa. Denna breddning av den installerade kapaciteten bidrar till en stadig 
ökning av de återkommande intäkterna, vilket ger oss stabilitet och förutsebarhet i verksamheten. Vårt mål är att bygga 
ut och utveckla verksamheten. 
 
Diagnostikverksamheten gav Nexstim betydande intäkter under 2022, med en omsättning på 3,4 (3,7) miljoner euro. 
Under 2022 levererade vi totalt 14 nya NBS-system. Inom diagnostikverksamheten har vi hittills sålt över 210 NBS-
system till forskningsuniversitet och ledande sjukhus runtom i världen. Det är glädjande att se att allt fler av våra kunder 
avser att använda Nexstims system för både diagnostik och terapi. De här framstegen åskådliggörs av att samtliga fjorton 
NBS-system som vi levererade under 2022 var konfigurerade för både diagnostik och behandling. Vi ser det kombinerade 
systemet som en uppenbar konkurrensfördel och ser fram emot att utveckla detta plattformkoncept till andra viktiga 
marknader världen över. 
 
Omsättningen för terapiverksamheten ökade med 126,8 procent under 2022 och uppgick till 6,1 miljoner euro (2,7) 
miljoner euro. Tillväxten berodde på en intäktsredovisad licensförsäljning om cirka 3,5 miljoner euro till Magnus 
Medical, Inc. Under redovisningsperioden sålde vi sammanlagt åtta nya NBT®-system – fem i Nordamerika och tre i 
Europa – för behandling av egentlig depression. Inom behandlingsverksamheten hade vid utgången av helåret 2022 
sammanlagt 62 Nexstims system med terapiegenskap installerats runt om i världen (21 i USA och 41 i Europa och andra 
delar av världen) för behandling av depression och kronisk neuropatisk smärta. I siffran ingår både NBT®-system och 
NBS-system med tillval för NBT. 

Nexstims kassa per 31 december 2022 var sammanlagt 4,4 miljoner euro. Bolagets lönsamhet har under 2022 fortsatt att 
förbättras betydligt, vilket också har stärkt bolagets soliditet. Licensavgiften på cirka 3,5 miljoner euro som bolaget erhöll 
från Magnus Medical i februari 2022 har också bidragit till att stärka soliditeten och kassatillgångarna. Vår avsikt är att 
stärka bolagets lönsamma tillväxt och på så sätt minimera eventuella behov av nytt eget kapital. Bolaget har inga aktiva 
planer på nya finansieringsrundor. 

Strategin fokuserar på tillväxt och lönsamhet 

Enligt vår strategi som omspänner 2024 ska Nexstim även framöver möjliggöra individualiserad och effektiv behandling 
och diagnostik av patienter som drabbats av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan. Strategin vilar på stark tillväxt 
inom både diagnostik och behandling. Utvecklingen av tillväxten och lönsamheten inom bägge verksamheterna spelar en 
nyckelroll i våra aktioner för att minimera framtida kapitalbehov på vägen till fortsatt lönsamhet. För att trygga en positiv 
lönsamhetsutveckling genomförde vi omställningsförhandlingar i januari–februari 2023 som en del av övergången till en 
global processorganisation i bolaget. Den ska hjälpa bolaget att ge kunderna bättre och effektivare betjäning och öka det 
långsiktiga aktieägarvärdet. De valda terapeutiska indikationerna (egentlig och svår depression samt kronisk smärta) är 
sådana inom vilka våra kunder med vår unika teknik redan uppnår avsevärda kliniska resultat och lönsammare 
verksamhet. Vi kommer också att fortsätta förhandla om nya strategiska partnerskap för att ytterligare utvidga 
patientanvändningen av vår teknik. 

Det största projektet inom produktutveckling under 2022 gällde utvecklingen av följande systemgeneration. NBS 6 som 
kommer att lanseras 2023 är Nexstims senaste systemgeneration som gör Nexstims ledande E-fältsnavigerade TMS-
teknik även mer användarvänlig än tidigare. Den nya generationen har bland annat ett användargränssnitt med intuitiv 
workflowstyrning och en modulär produktkonfiguration som gör det möjligt att anpassa systemets egenskaper efter 
kundens behov och uppdatera tillvalsegenskaperna enligt de behov som framkommer vid undersökningarna och 
behandlingarna.  

Som ett tecken på ett nytt, framgångsrikt partnerskap meddelade vi i början av året om att vi utlicensierat vår teknik för 
NBT®-systemet till Magnus Medical, Inc. Licensavtalets totala värde är cirka 17 miljoner euro. Tills den överenskomna 
royaltytiden på fem år börjar, vilket enligt Magnus uppskattning sker under 2023,  kommer att gå vidare med 
verksamheten på normalt vis och fokusera på att genomföra vår strategi. Licensavtalet öppnar unika möjligheter för 
Nexstim att uppnå ekonomiska fördelar, utbreda patientanvändningen av vår teknik och rikta in våra resurser på andra 
affärsområden under royaltytiden. 



  

 
 

Vårt andra viktiga strategiska mål för 2022 var att utvidga nätverket av Nexstims exklusiva partnerkliniker, särskilt i 
USA. Vi arbetar vidare på att Nexstim-system installeras på neurovetenskapliga vårdcentraler, i enlighet med vår förnyade 
strategi och genom samarbete med framstående samarbetspartner. Tyngdpunkten i nya partnerskap ligger på strategiska 
investeringar i servicebolag, främst på den stora marknaden i Nordamerika, men också genom valda insatser i nya 
partnerskap på marknaderna i Europa och i Asien.  

Vi är mycket nöjda med det påbörjade samarbetet med doktor Kuluva och hans vårdcentral; vi är övertygade om att 
samarbetet erbjuder utmärkta förutsättningar för tillväxt i framtiden. Samriskföretaget PNC Management Services LLC 
är det första avtalet om en strategisk allians, och Nexstims förvärv av ett minoritetsintresse i företaget är det första 
konkreta steget på denna viktiga strategiska utvecklingsväg. Genom samarbetet kommer vi nära patienterna och får 
exaktare data från patientkontakterna. Dessutom undertecknade parterna i maj 2022 ett avtal i vars villkor det ingår att 
doktor Kuluva har ett minoritetsintresse på 10 procent i det privatkapitalbolag som Nexstim etablerat i USA. Syftet med 
bolaget är att utöka Nexstims nätverk av partnervårdcentraler i USA. Vi ser ivrigt fram emot det fortsatta samarbetet med 
doktor Kuluvas team av experter, som ger fler patienter i USA möjlighet att få behandling med Nexstims TMS-teknik. 
Vi förhandlar för tillfället med flera potentiella vårdcentraler om samarbete både i USA och i Europa och arbetar hårt för 
att utöka vårt nätverk med fler vårdcentraler. 

Vi stakar ut riktningen mot tillväxt 
 
I oktober 2022 rapporterade vi kliniska utfallsmått för de första 403 patienter som slutfört behandling för egentlig 
depression (MDD) med Nexstims NBT®-system. Nexstims NBT®-system är avsett för behandling av egentlig depression 
hos vuxna patienter som inte har fått tillfredsställande lindring av tidigare antidepressiv medicinering under den aktuella 
perioden. Utfallet för dessa 403 patienter var utmärkt, så att cirka 50 procent av dem hade uppnått remission då 
behandlingen avslutades medan 76 procent visade klinisk respons. Detta överträffar klart de normala utfallssiffrorna för 
depressionsbehandling med TMS-system. Jämförelsevis kan nämnas en väl genomförd multicenterprövning där 
remissionsutfallet var 26,5–28,7 procent och patienterna redovisade behandlingsrespons på 41,5–56,4 procent1. 
Patienternas redovisade remission och behandlingsrespons var också bättre än det redovisade utfallet i en omfattande 
serie med  över 3 800 patienter som genomgått behandling med rTMS (remission 29,7–36,2 %, behandlingsrespons 62,7– 
70,4 %)2. Vi fortsätter insamlingen av dessa värdefulla patientregisterdata under 2023. 
 
Pilotprövningen på Kuopio universitetssjukhus fortsätter. I prövningen undersöks användningen av det kortare iTBS-
protokollet vid behandling av svår depression med Nexstim NBT®-systemet. Med kortare iTBS-protokoll avses att 
behandling med transkraniell magnetstimulering (TMS) ges flera gånger per dag under en vecka, jämfört med 
konventionell TMS-behandling med en behandlingsgång per dag under flera veckor. Vi har tidigare meddelat om 
fortsättningen av pilotprövningen där effekten av iTBS ska testas på ytterligare 20 patienter. Behandlingarna i den fortsatta 
pilotprövningen avslutades i slutet av 2022 och studien har övergått till uppföljning av patienterna. Nexstim bevakar läget 
aktivt och redovisar resultat så fort som möjligt efter att uppföljningen och analysen av resultaten har avslutats. 
 
Vårt system profilerar sig tydligt bland de icke-navigerande TMS-lösningar som för närvarande finns på marknaden. I 
framtiden kommer behovet av navigering sannolikt att framhävas än mer i teknik för behandling av patienter som intagits 
på sjukhus på grund av behandlingsresistent depression och eventuella suicidtankar. Det innebär för Nexstim en potentiell 
ny marknad för behandling med TMS, som är fristående från den nuvarande behandlingen av egentlig depression. Vi 
behöver bygga på med data om behandlingsutfallet för de kortare behandlingsprokollen för att kunna driva vår strategiska 
affärsutveckling. 
 
För ett starkare ägarvärde under exceptionella omständigheter 
 
Samtidigt som vi satsar på affärstillväxt bevakar vi också aktivt det förändrade världspolitiska läget med anledning av 
kriget i Ukraina. Vi fortsätter att entydigt fördöma Rysslands krigshandlingar i Ukraina och hoppas på en snar och fredlig 
lösning på konflikten. Trots det skärpta världspolitiska läget har vi positiva förväntningar för 2023. På Nexstim fortsätter 
vi att målmedvetet arbeta för personlig och effektiv behandling och diagnostik av svåra sjukdomar och störningar i 
hjärnan. Vi är övertygade om att våra insatser ökar det långsiktiga aktieägarvärdet genom starkare konkurrensfördelar, 
snabbare tillväxt och bättre finansiella resultat. Trots denna ihållande framtidsoptimism kommer vi att driva verksamheten 
medan vi håller ett öga på hur läget i Ukraina utvecklas. 



  

 
 

1) Carpenter L. et al. Transcranial magnetic stimulation (TMS) for major depression: a multisite, naturalistic, observational study of acute 
treatment outcomes in clinical practice. Depress Anxiety. 2012 Jul;29(7):587-96. Epub 2012 Jun 11. 

 

2) Sackheim, H. et al. Clinical outcomes in a large registry of patients with major depressive disorder treated with Transcranial Magnetic 
Stimulation. Journal of Affective Disorders 277 (2020) 65–74 

 
Nexstims verksamheter 
 
Diagnostikverksamhet (NBS) 
 

• Nexstims NBS-system är den enda CE-märkta och av USA:s läkemedelsmyndighet FDA godkända lösningen 
för icke-invasiv kartläggning av motoriska hjärnbarken före hjärncanceroperation. Kliniska data har visat 
värdet av Nexstims unika navigeringssystem vid prekirurgisk kartläggning före ingrepp i relation till utgången 
för patienterna. 

• Genom noggrann prekirurgisk kartläggning av talcentrum och motoriska hjärnbarken kan NBS-systemet hjälpa 
kirurger att förbereda sig bättre för ingreppet och ingripa aktivare i att avlägsna en hjärntumör. Den icke-
invasiva lösningen har bevisats förlänga den progressionsfria överlevnaden med 46 procent vid låggradiga 
gliom, jämfört med gällande ”guldstandard”. 

• NBS-system har sålts till över 210 forskningsuniversitet och ledande sjukhus runtom i världen. 
. 

 
Terapiverksamhet (NBT®) 
 

• Nexstims NBT®-system bygger på en unik teknik för navigerad transkraniell magnetstimulering (navigated 
Transcranial Magnetic Stimulation, nTMS), som möjliggör individuellt anpassad, exakt, reproducerbar och 
icke-invasiv stimulering av hjärnan.  

• Nexstim lanserade systemet för navigerad hjärnterapi (NBT®) i USA för behandling av egentlig depression i 
maj 2018, efter att systemet godkänts av FDA i november 2017. 

• Egentlig depression drabbar mer än 300 miljoner människor världen över, och 20–40 procent av patienterna 
svarar inte på de behandlingsalternativ som hittills varit tillgängliga. Därför ligger Nexstims fokus för 
försäljningen och marknadsföringen av NBT®-systemet på behandling av egentlig depression. 

• NBT®-systemet har fått CE-märkning för behandling av depression och kronisk smärta. 
• Den aktiva basen omfattar 62 installerade NBT®-system för kommersiell användning på fyra kontinenter. 

  



  

 
 

 

Ekonomisk översikt 1/7–31/12 2022 och 1/1–31/12 2022 

Rörelseresultat 

Omsättning 

Tusen euro 
7–12 2022 
12 mån. 

7–12/2021 
12 mån. 

Förändring
, % 

1–
12 2022 
12 mån. 

1–
12 2021 
12 mån. 

Förändring
, % 

Omsättning 2 733,7 3 439,0 -20,5 % 9 526,7 6 397,5 48,9 % 

              

Valutajusterad omsättning 2 621,8 3 468,0 -24,4 % 8 825,1 6 470,5 36,4 % 
Jämförbar omsättning justerad för 
engångsposter* 

2 733,7 2 531,0 8,0 % 5 991,9 5 489,5 9,2 % 

              
Diagnostik 1 327,5 2 119,1 -37,4 % 3 420,5 3 705,5 -7,7 % 

Försäljning av utrustning 690,5 1 478,3 -53,3 % 2 246,4 2 800,5 -19,8 % 
Omsättning från fortlöpande 
verksamheter 

637,0 640,8 -0,6 % 1 174,1 905,0 29,7 % 

              

Terapi 1 406,1 1 319,8 6,5 % 6 106,2 2 692,0 126,8 % 

Försäljning av utrustning 619,2 486,8 27,2 % 826,4 920,8 -10,3 % 
Omsättning från fortlöpande 
verksamheter 

786,9 833,0 -5,5 % 1 745,0 1 771,2 -1,5 % 

Licensiering 0,0 0,0 0,0 % 3 534,8 0,0 100,0 % 

 
Den totala omsättningen utgörs av försäljningen av utrustning inom diagnostik- och terapiverksamheterna, omsättning 
från fortlöpande verksamheter och licensiering. Jämförbar omsättning justerad för engångsposter har räknats fram genom 
att justera den totala omsättningen med omsättningen för två prototypsystem som utvecklades, levererades och 
intäktsfördes 2021 och omsättningen för licensiering som intäktsfördes 2022. 

Väsentliga poster i rörelseresultatet 

Tillverkning för eget bruk 1/7–31/12 2022 uppgick till 543,8 tusen euro (513,6) och 1/1–31/12 2022 till 1 235,7 tusen 
euro (958,5). Beloppet utgörs av aktiverade utvecklingsutgifter. De utvecklingskostnader som aktiverats under 
räkenskapsperioden är främst förknippade med fortsatt utveckling av de produkter som bolaget redan har 
kommersialiserat. 
Kostnaderna för material och tjänster uppgick 1/7–31/12 2022 till -588,0 tusen euro (-568,7) och 1/1–31/12 2022 till -
1 240,8 tusen euro (-1 135,5). Bruttomarginalprocenten 1/7–31/12 2022 var 80,1 procent (83,5), och den justerade 
jämförbara bruttomarginalprocenten var 80,1 procent (80,5). Bruttomarginalprocenten 1/1–31/12 2022 var 87,0 procent 
(82,3), och den justerade jämförbara bruttomarginalprocenten var 79,3 procent (80,7). 
Personalkostnaderna uppgick 1/7–31/12 2022 till -2 333,4 tusen euro (-2 319,6) och 1/1–31/12 2022 till -4 828,8 tusen 
euro (-4 347,8, ökning 11,1 procent. De ökade kostnaderna hänförde sig i huvudsak till personalförändringar, avlöning 
samt periodisering av arvoden och andra personalkostnader. 
Övriga rörelsekostnader 1/7–31/12 2022 uppgick till -1 601,4 tusen euro (-1 528,3) och 1/1–31/12 2022 till -3 389,0 tusen 
euro (-3 083,3), ökning 9,9 procent. De ökade kostnaderna berodde främst på ökade försäljnings- och 
marknadsföringsaktiviteter samt externa tjänster förknippade med produktutveckling och licensieringsverksamheten. 
Rörelseresultat 
Rörelseresultatet uppgick 1/7–31/12 2022 till -1 493,1 tusen euro (-549,4), förlustökning 171,8 procent, och 1/1–
31/12 2022 till 840,3 tusen euro (-1 452,2).  



  

 
 

Finansiella intäkter och kostnader 

Finansnetto 1/7–31/12 2022 uppgick till -409,3 tusen euro i förlust (664,7) och 1/1–31/12 2022 till 471,1 tusen euro i 
intäkter (718,9). Finansnetto bestod i huvudsak av kursvinster och -förluster som hänför sig till dotterbolagslån och av 
betalda räntor på produktutvecklingslån. Valutakursdifferensen härrör från att koncernens dotterbolag Nexstim, Inc.:s 
funktionella valuta är US-dollar och moderbolaget Nexstim Abp har finansierat dotterbolaget genom ett dollarlån. 
 
Rapportperiodens resultat 
 
Rapportperiodens resultat 1/7–31/12 2022 uppgick till -1 902,6 tusen euro (114,2) och 1/1–31/12 2022 till 1 306,8 tusen 
euro (-832,1). Detta var första gången som bolaget uppvisade vinst för hela räkenskapsperioden. 

Finansiell ställning 

Bestående aktiva 

Bolagets bestående aktiva uppgick till 2 971,4 tusen euro (2 011,9). Immateriella tillgångar, vars värde uppgick till 
2 112,5 tusen euro, utgjordes främst av aktiverade utvecklingsutgifter och immateriella rättigheter. Materiella tillgångar, 
vars värde var 376,9 tusen euro, utgjordes främst av NBT®-utrustning som används för affärsverksamhet. Investeringarna, 
som uppgick till 482,0 tusen euro, utgjordes av en strategisk investering i servicebolaget som hör till 
samarbetsvårdcentralen i Kalifornien (PNC Management Services, LLC). 

Rörliga aktiva 

Bolagets rörliga aktiva uppgick till 7 243,3 tusen euro (8 027,8). Ändringen hänför sig i huvudsak till minskning i lager, 
kassa och bank samt kundfordringar. 

Eget kapital 

Koncernens eget kapital uppgick till 4 068,9 tusen euro (3 202,7). Det vinstbringande resultatet och den tillhörande 
ökningen av eget kapital höjde bolagets soliditet till hela 45,4 procent (34,7 %). 

Främmande kapital 

Långfristigt främmande kapital 

Bolagets långfristiga främmande kapital uppgick till 2 611,4 tusen euro (3 274,2). Det långfristiga främmande kapitalet 
utgörs av räntebärande långfristiga produktutvecklingslån från Business Finland. 

Kortfristigt främmande kapital 

Bolagets kortfristiga främmande kapital uppgick sammanlagt till 3 534,4 tusen euro (3 562,7). Posten utgörs 
huvudsakligen av produktutvecklingslån från Business Finland, erhållna förskott samt leverantörsskulder och 
resultatregleringar.  
 
 
Finansiering och investeringar 



  

 
 

Likviden, som består av kassa och bank, uppgick till 4 422,5 tusen euro (5 194,7). Licensavgiften på cirka 3,5 miljoner 
euro från Magnus Medical i februari 2022 bidrog till att stärka soliditeten och kassatillgångarna. Bolaget har inga planer 
på nya finansieringsrundor. 

Bolagets kassaflöde från löpande verksamhet under rapportperioden uppgick till 1 002,2 tusen euro (-2 109,0).  

Kassaflödet från investeringar under rapportperioden uppgick till -1 440,3 tusen euro (-1 608,5). Ökningen härrörde 
främst från aktiverade utvecklingsutgifter. 

Kassaflödet från finansieringar under rapportperioden uppgick till -361,6 tusen euro (5 456,3) och hänförde sig i huvudsak 
till återbetalning av långfristiga produktutvecklingslån. 

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.  
Bolagets organisation bygger på följande globala nyckelprocesser: 
• Tillväxt: försäljning, marknadsföring, kundsupport och operationer 
• Möjliggörare: forskning och utveckling (FoU), kliniska avdelningen, kvalitetskontroll och myndighetsgodkännande 
• Stöd: förvaltningen, bestående av funktionerna för ekonomi, juridik, it och personaladministration. 

Nexstim-koncernen hade 39 fast anställda medarbetare per rapportperiodens slut 31 december 2022. Vid samma tidpunkt 
hade moderbolaget Nexstim Abp 28 medarbetare med fast anställning. Under perioden 1/7–31/12 2022 hade Nexstim-
koncernen i genomsnitt 39 (2021: 35) fast anställda medarbetare. 

Strategi 

Nexstims mission 

Vi möjliggör individanpassad och effektiv behandling och diagnostik av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan. Våra 
innovationer skapar möjligheter till bättre liv. 

Nexstims vision 

Med vår tekniska kunskap och förstklassiga tjänster kan vi 
• garantera att våra patienter får bästa möjliga vård 
• generera maximalt värde för våra sjukhus- och vårdcentralskunder och samarbetspartner 
• öka det långsiktiga aktieägarvärdet för våra investerare. 

Nexstims värderingar 

• Vetenskaplig och klinisk bevisning 
• Ekonomisk framgång 
• Passion och engagemang 
• Etiskt och hållbart förhållningssätt 

 
 
De viktigaste strategiska målen 2023 
 

1. Lönsam jämförbar omsättningstillväxt vilket leder till en positiv EBITDA för räkenskapsåret (rörelseresultat 
före avskrivningar), och samtidigt minimerar kapitalbehovet i framtiden  

2. Lansering av den nya produkten NBS 6, som möjliggör ett lätt användbart system och framtida tilläggsmoduler  
3. Utvidga nätverket av Nexstim exklusiva partnerkliniker, främst i USA och Europa 



  

 
 

 
Mer information om bolagets strategi (på engelska) finns på vår webbplats på https://www.nexstim.com/about-
nexstim/values-and-strategy 
 
Väsentliga händelser under rapportperioden 
 
Årsstämmans beslut 
Den 1 mars 2022 kallade bolaget aktieägarna till årsstämman som ordnades den 31 mars 2022. Bolagets styrelse beslutade 
om undantagsarrangemang för årsstämman med stöd av lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, som 
riksdagen antagit. Aktieägarna och deras ombud kunde delta i stämman och utöva sina rättigheter endast genom att rösta 
på förhand och lämna motförslag och frågor på förhand på det sätt som framgick av kallelsen och andra anvisningar från 
bolaget.  
Den 8 mars 2022 publicerade bolaget sin årsrapport för 2021. I årsrapporten ingår förvaltningsberättelse, moderbolagets 
och koncernens bokslut samt revisionsberättelse.  
Den 31 mars 2022 hölls bolagets årsstämma varefter bolaget meddelade om följande stämmobeslut:  
• Årsstämman fastställde bolagets årsredovisning inklusive koncernredovisning för 2021 och beslutade att ingen utdelning 
betalas ut och att förlusten för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2021 balanseras till nästa år. Årsstämman beviljade 
ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2021.  
• Årsstämman fastställde styrelseledamöternas arvoden för den tidsperiod som slutar vid slutet av årsstämman 2023 enligt 
följande: 36 000 euro till styrelsens ordförande, 25 200 euro för en styrelseledamot, och ingen ersättning till 
styrelseledamöter för medlemskap i aktieägarnas valberedningskommitté. Det villkorade aktieandelsprogram som 
infördes 2016 ska fortsättas med ett år för en sjätte intjänandeperiod (2022–2023) för ledamöterna i Nexstim Abp:s 
styrelse och enligt de villkor som lagts fram på www.nexstim.com.  
• I enlighet med valberedningskommitténs förslag beslutade årsstämman att bruttoersättningen till styrelseledamot för 
intjänandeperioden 2022–2023 är 24 000 euro till styrelsens ordförande och 16 800 euro för en styrelseledamot. 
Ersättningen ska omvandlas till villkorade aktieandelar i början av intjänandeperioden 2022. Deltagarna rekommenderas 
att de ska behålla de tilldelade aktierna så länge deras mandat som styrelseledamot kvarstår.  
• Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Martin Forss, Leena Niemistö, Tero Weckroth och 
Timo Hildén fortsatte som styrelseledamöter. Leena Niemistö valdes till styrelsens ordförande.  
• Till revisor återvaldes revisionssamfundet PricewaterhouseCoopers Oy, med Enel Sintonen som huvudansvarig revisor. 
Till revisorn ska betalas ett skäligt arvode.  
• Årsstämman beslutade om att fortsätta det bemyndigande till styrelsen som årsstämman 2021 beslutat om. 
Bemyndigandet gäller rätten att besluta om aktieemission och särskilda rättigheter beträffande rätt till aktier för högst 1 
300 000 aktier, vilket motsvarar den resterande mängden bemyndiganden som beslutats av årsstämman 2021. 
Bemyndigandena gäller till nästa årsstämma från och med årsstämmans beslut 2022.  
Den 13 april 2022 meddelade bolaget att bolagets styrelse med stöd av bemyndigandet av bolagets årsstämma 31 mars 
2022 och det villkorade aktieandelsprogram som godkändes av årsstämman 26 mars 2016 har beslutat att emittera 
sammanlagt 7082 nya vederlagsfria aktier till styrelseledamöter.  
 
Licensiering och investeringar 
Den 3 januari 2022 meddelade bolaget att det hade avslutat transaktionen, som först meddelades den 22 november 2021, 
angående en strategisk allians och minoritetsintresse i PNC Management Services, LLC. Investeringen är cirka 0,5 
miljoner euro och den finansierades med likvida medel.  
Den 14 februari 2022 meddelade bolaget att det hade undertecknat ett avtal med det amerikanska medicinteknikbolaget 
Magnus Medical om licensiering av den teknik som bolaget utvecklat. Den teknik som licensieras ut omfattar bolagets 
NBT®-system, med vissa begränsningar, samt de patent som hänför sig till tekniken. Licensen till patenten begränsas till 
användning för behandling av neuropsykiatriska tillstånd. Nexstims mjukvarutillämpningar och modellering av det 
stimulerande elektriska fältet hörde inte till licensen. Licensavtalets totala värde beräknas vara cirka 19 miljoner USdollar 
(ca 17 miljoner euro). Under royaltytiden omfattas Nexstim av vissa konkurrensrestriktioner gällande försäljningen av 
NBT®-baserade system i USA. Nexstim får inte heller ansöka om nytt myndighetsgodkännande för sin teknik för 
behandling av egentlig depression med SAINT™-protokollet (Stanford Accelerated Intelligent Neuromodulation 
Therapy), till vilket Magnus Medical har beviljats exklusiv licens av Stanford University, eller licensiera ut sådan teknik 
som omfattas av avtalet till andra aktörer för behandling av egentlig depression med SAINT-protokollet.  

https://www.nexstim.com/about-nexstim/values-and-strategy
https://www.nexstim.com/about-nexstim/values-and-strategy


  

 
 

Den 11 mars 2022 meddelade bolaget att dess amerikanska dotterbolag Nexstim, Inc. hade etablerat ett privatkapitalbolag 
i syfte att ytterligare utöka Nexstims nätverk av partnervårdcentraler i USA. Samtidigt meddelade bolaget att det fortsätter 
sina förhandlingar med doktor Joshua Kuluva om samarbete kring privatkapitalbolaget, i vilket doktor Joshua Kuluva 
skulle ha ett minoritetsintresse.  
Den 17 maj 2022 meddelade bolaget att det avtalat om det förhandlade minoritetsintresset på 10 procent med doktor 
Joshua Kuluva med anknytning till dotterbolaget Nexstim, Inc:s privatkapitalbolag.  
 
Ändringar i bolagets ledning 
Den 28 september 2022 meddelade bolaget om en ändring i valberedningens sammansättning. Tero Weckroth från 
Wetrock Capital & Consulting Oy har utsetts till ny valberedare. Tero Weckroth är också medlem av Nexstims 
styrelse.Leena Niemistö, som är Nexstims styrelseordförande och representerar bolagets största aktieägare, fortsätter som 
ordförande för valberedningen och Ossi Haapaniemi och Kyösti Kakkonen fortsätter som valberedare. Den nya 
valberedningen tillträdare under oktober. 
Den 17 december 2022 meddelade bolaget om ändringar av Nexstim Abp:s ledningsgrupp. Bolaget meddelade att Steve 
Beller, direktören med ansvaret för den nordamerikanska verksamheten, har beslutat att lämna sin befattning i företaget 
med omedelbar verkan. Nexstims styrelse har utnämnt Henri Hannula till direktör med ansvar för global försäljning och 
marknadsföring. Han har haft nyckelpositioner sedan han började på Nexstim 2001, senast ansvarig för EU & ROW 
försäljning och marknadsföring. 
 
Personaloptioner och andra belöningsplaner 
Den 17 oktober 2022 meddelade bolaget om att att under perioden från den 1 juli 2022 till den 30 september 2022 har 
sammanlagt 21 264 nya aktier i Nexstim Abp tecknats baserade på bolagets optionsrätter 2020A. För teckningar gjorda 
med aktieoptionerna 2020A kommer hela teckningspriset på EUR 42 528,00 att tas upp i reserven för investerat fritt eget 
kapital. Bolagets aktiekapital är 80 000,00 euro efter teckning. Efter registrering i handelsregistret är det totala antalet 
aktier i Nexstim Abp 6 715 019. Nya aktierna motsvarar cirka 0,32 procent av bolagets alla aktier efter registrering. De 
nya aktierna som tecknats med optionsrätt har registrerats i handelsregistret den 17 oktober 2022. De nya aktierna ger 
ägarna fullständiga rättigheter som aktieägare i bolaget från och med registreringsdagen. Aktierna upptas för handel på 
Nasdaq Helsinki Oys First North Growth Market Finland -marknadsplats tillsammans med befintliga aktier den 18 
oktober 2022 
 
Bolaget meddelade om transaktioner som ledningen genomfört under räkenskapsåret enligt följande: 
Leena Niemistö tecknade 1 867 aktier, Martin Forss 8 316 aktier, Tero Weckroth 15 412 aktier, Timo Hildén 1 512 aktier 
och Mikko Karvinen 8 850 aktier. Mer detaljerad information om ledningens transaktioner finns på bolagets hemsida 
www.nexstim.com/investors/regulatory-news.   
  
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsperioden 
 
Den 9 januari 2023 meddelade bolaget om att det inleder omställningsförhandlingar vid övergången till en global 
processorganisation. Nexstim-koncernens mål var att uppnå en årsbesparing på upp till 0,6 miljoner euro inom den globala 
verksamheten under räkenskapsåret 2023 genom att effektivisera verksamheten och skapa synergier inom koncernen. 
Förändringsförhandlingarna avslutades 8.2.2023 och förhandlingarnas slutsats möjliggör övergången till en global 
processorganisation, som kommer att betjäna Nexstims kunder ännu bättre och mer effektivt i framtiden, och genererar 
långsiktig aktieägarvärdetillväxt för aktieägarna. Permitteringarna undveks. Nexstim bedömer att uppnå en årsbesparing 
på cirka 0,6 miljoner euro inom den globala verksamheten under räkenskapsåret 2023. Sparplanen verkställs omedelbart. 
 
 
Den 8 februari 2023 meddelade bolaget att de ansökt om avnotering av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth 
Market Sweden. Nasdaq Stockholm AB godkände ansökan 9.2.2023. Sista dagen för handel i Nexstims aktier på Nasdaq 
FN GM Sweden är 14.4.2023. 
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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 årsbokslutet och förvaltningsberättelsen. I 
halvårsrapporterna presenteras endast de senaste ändringarna i riskerna. 
Pandemin har inverkat på det globala utbudet av och priset på vissa komponenter. Bolaget följer aktivt med hur 
pandemiläget utvecklas och vilka bestämmelser myndigheterna utfärdar i de länder där bolaget har verksamhet. Bolaget 
strävar efter att föregripa konsekvenserna av nya restriktioner och säkerställa att verksamheten kan pågå utan avbrott. Vi 
bevakar också aktivt det förändrade världspolitiska läget med anledning av kriget i Ukraina och dess eventuella indirekta 
effekter på den allmänna kostnadsnivån bland annat genom stigande energipriser. 
Inga andra betydande ändringar i de kortsiktiga riskerna för bolaget har uppdagats sedan publiceringen av bokslutet för 
2021. 

Aktie och aktieägare 

Nexstim Abp:s fullt betalda aktiekapital per 31/21 2022 var 80 000,00 euro fördelat på 6 715 019 aktier (2021: 
6 686 673). Det utspädda antalet aktier vid rapportperiodens utgång var 7 278 096 aktier (2021: 7 271 594). Aktierna har 
inget nominellt värde. Nexstim har en aktieserie vars ISIN-kod är FI4000506811. Nexstim hade inga egna aktier i sin 
besittning vid räkenskapsperiodens utgång. Varje aktie ger aktieägaren rätt till en röst på Nexstim Abp:s bolagsstämmor. 
Aktierna har emitterats i enlighet med finsk lagstiftning. Antalet aktier under jämförelseperioden har justerats enligt 
minskningen av aktier 17 maj 2021, varvid antalet aktier dividerades med 100. 
Det genomsnittliga antalet aktier 1/1–31/12 2022 var 6 696 126 (2021: 6 068 462). Det utspädda genomsnittliga antalet 
aktier 1/1–31/12 2022 var 7 276 406 (2021: 6 603 426). Antalet aktier under jämförelseperioden har justerats enligt 
minskningen av aktier 17 maj 2021, varvid antalet aktier dividerades med 100. 
Nexstim Abp:s aktier noteras på Helsingforsbörsen, First North GM Finland, och Stockholmsbörsen, First North GM 
Sweden. Nedan presenteras informationen om aktiekurserna på First North GM Finland i euro (EUR) och på First North 
GM Sweden i svenska kronor (SEK). Antalet aktier och aktiepriserna under jämförelseperioden har justerats till värden 
efter minskningen av aktier 17 maj 2021, varvid antalet aktier dividerades med 100. 
1/1–31/12 2022 var den högsta kursen för bolagets aktie 5,90 euro (2021: EUR 9,63) och 64,40 kronor (2021: 
SEK 97,90), den lägsta var 3,62 euro (2021: EUR 3,41) och 38,00 kronor (2021: SEK 32,80), och medelkursen var 
4,62 euro (2021: EUR 5,84) och 48,45 kronor (2021: SEK 64,84). Slutkursen 31/12 2022 var 4,11 euro (2021: EUR 4,78) 
och 46,00 kronor (2021: SEK 48,40). 
Under perioden 1/1–31/12 2022 handlades det med 2 552 154 aktier på börsen, vilket motsvarar 38 procent av det 
genomsnittliga antalet aktier under denna period. 
Aktiestockens marknadsvärde enligt slutkursen per 31/12 2022, det vill säga 4,11 euro och 46,00 kronor, uppgick till 
27 599 tusen euro (2021: EUR 31 962) och 308 891 tusen kronor (2021: SEK 323 635). 
Dessutom hade Nexstim Abp per 31/12 2022 sammanlagt 563 077 otecknade optioner med teckningspriset 1,00–23,00 
euro per aktie. Närmare information om aktier och optionsrätter finns på bolagets webbplats på 
www.nexstim.com/investors/share-information/. 
  



  

 
 

 

Styrelsens bemyndiganden 

Bolagets styrelse förfogade över bemyndiganden som per 31/12 2022 omfattade totalt 1 301 861 aktier. 

Beviljande bolagsstämma Bemyndigande Återstår Giltighet 

Årsstämma 2021 1 300 000 1 300 000 
18 månader                              
(förlängd till 
31/3 2023*) 

Årsstämma 2021 55 000 1 861 5 år  

*Årsstämman 2022 beslutade att förlänga det befintliga bemyndigandet för 1 300 000 aktier till följande årsstämma. 

Mer information om bemyndigandena till styrelsen och om stämmobesluten finns på bolagets webbplats på 
https://www.nexstim.com/investors/share-information  

Större aktieägare 

Enligt det aktieregister som upprätthålls av Euroclear Finland Oy fördelades innehavet hos Nexstim Abp:s 20 största 
aktieägare enligt följande 31/12 2022: 
 

 Ägare 
Antal 
aktier Andel, % 

1. Kaikarhenni Oy 1 022 416 15,23 
2. Euroclear Bank Sa/Nv* 877 505 13,07 
3. Haapaniemi Ossi 589 222 8,77 
4. Joensuun Kauppa ja Kone Oy 416 586 6,20 
5. Syrjänen Eva Annika Elisabeth 126 479 1,88 
6. Wetrock Capital & Consulting Oy 115 000 1,71 
7. Kalksten Properties Koy 114 124 1,7 
8. K22 Finance Oy 109 287 1,63 
9. Valjakka Juha Matti 96 925 1,44 
10. Kakkonen Kari Heikki Ilmari 69 649 1,04 
11. Niukkanen Pentti Juhani 65 000 0,97 
12. Schengen investment oy 58 169 0,87 
13. Salmela Veijo Ensio 42 500 0,63 
14. Jokinen Jukka 40 000 0,60 
15. Filen Harri Johannes 38 551 0,57 
16. Kaukoranta Eero Onni 36 232 0,54 
17. Matril Oy 35 783 0,53 
18. Skandinaviska Enskilda Banken AB* 33 225 0,49 
19. Pettersson Jan Åke 30 300 0,45 
20. Pyykönen Riku Tapani 29 400 0,44 

*Förvaltarregistrerade aktieägare 
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Publicering av finansiell information 

Årsredovisningen för räkenskapsåret som slutade 31 december 2022 publiceras omkring 6 mars 2023. Tvärtemot vad som 
tidigare meddelats, kommer bolagets halvårsrapport for januari-juni 2023 (H1) att publiceras fredagen den 18 augusti 
2023. 

Resultatpublicering 27 februari 2023 

Bolaget ordnar två webbsändningar för investerare, analytiker och medier måndagen den 27 februari 2023. Verkställande 
direktör Mikko Karvinen och ekonomidirektör Joonas Juokslahti presenterar det finansiella resultatet och rörelseresultatet 
varefter deltagarna ges möjlighet att ställa frågor.  

Den första sändningen hålls på finska klockan 10.30 (EET). Den andra sändningen hålls på engelska klockan 15.00 (EET). 

Anvisningar om deltagande i webbsändningarna: 

Anmälan till webbsändningarna sker via länkarna nedan. Mer information skickas till deltagarna per e-post efter anmälan.  
 
Webbsändning på finska måndagen den 27 februari 2023 kl. 10.30 (EET): Till anmälan >> 
Webbsändning på engelska måndagen den 27 februari 2023 kl. 15.00 (EET): Till anmälan >> 
 
 
Bokslutsprinciper 

Nexstim Abp:s boksluts har upprättats enligt finska bokföringslagen och presenterats enligt reglerna för marknadsplatsen 
First North. De siffror som presenteras i bokslutskommunikén är reviderade. De presenterade siffrorna har avrundats från 
exakta värden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://mailchi.mp/nexstim/webinarfi2023
https://mailchi.mp/nexstim/webinaren2023


  

 
 

 
 
KONCERNRESULTATRÄKNING  

 Tusen euro  
1/7 2022–

31/12 2022 
1/7 2021–

31/12 2021 
1/1 2022–

31/12 2022 
1/1 2021–

31/12 2021 
OMSÄTTNING  2 733,7 3 438,9 9 526,7 6 397,5 

      
Tillverkning för eget bruk  543,8 513,6 1 235,7 958,5 
Övriga rörelseintäkter  30,5 185,5 34,0 201,9 

      
Material och tjänster      
Material, förnödenheter och varor      
Inköp under räkenskapsperioden  -492,4 -958,2 -1 143,9 -1 674,1 
Ökning (+) eller minskning (-) av lager  -90,4 389,5 -91,7 538,5 
Köpta tjänster  -5,2 0,0 -5,2 0,0 
Totalt  -588,0 -568,7 -1 240,8 -1 135,5 

      
Personalkostnader      
Löner och arvoden  -1 903,9 -1 955,0 -3 958,7 -3 662,6 
Lönebikostnader      
Pensionskostnader  -214,7 -232,1 -455,0 -407,9 
Övriga lönebikostnader  -214,9 -132,5 -415,1 -277,2 
Totalt  -2 333,4 -2 319,6 -4 828,8 -4 347,8 

      
Avskrivningar och nedskrivningar      
Avskrivningar enligt plan  -278,1 -270,7 -497,5 -443,5 
Totalt  -278,1 -270,7 -497,5 -443,5 

      
Övriga rörelsekostnader  -1 601,4 -1 528,3 -3 389,0 -3 083,3 

      
RÖRELSEVINST (-FÖRLUST)  -1 493,1 -549,4 840,3 -1 452,2 

      
Finansiella intäkter och kostnader         -409,3          664,7          471,1          718,9 

      
VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH 
SKATTER -1 902,4 115,2 1 311,4 -733,3 

      
Inkomstskatt  -0,2 -1,0 -4,5 -98,9 

      
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST  -1 902,6 114,2 1 306,8 -832,1 

 

 



  

 
 

BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN  

   
 Tusen euro 31/12 2022 31/12 2021 
AKTIVA   
BESTÅENDE AKTIVA   
Immateriella tillgångar   
Utvecklingsutgifter 1 832,3 845,6 
Immateriella rättigheter 280,2 276,7 
Totalt 2 112,5 1 122,3 

   
Materiella tillgångar   
Maskiner och inventarier 376,9 434,9 
Totalt 376,9 434,9 

   
Investeringar   
Andelar i intressebolag 463,3 454,7 
Totalt 463,3 454,7 

   
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 2 952,7 2 011,9 

   
RÖRLIGA AKTIVA   
Omsättningstillgångar   
Material och förnödenheter 893,2 985,0 
Totalt 893,2 985,0 

   
Fordringar   
Långfristiga fordringar   
Kundfordringar 217,3 0,0 
Långfristiga fordringar totalt 217,3 0,0 

   
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar 1 163,3 1 441,9 
Resultatregleringar 363,8 200,1 
Övriga fordringar 183,1 206,2 
Kortfristiga fordringar totalt 1 710,3 1 848,2 

   
Fordringar totalt 1 927,6 1 848,2 

   
Kassa och bank 4 441,3 5 194,7 

   
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 7 262,0 8 027,8 

   
AKTIVA TOTALT 10 214,7 10 039,7 

 

 



  

 
 

 Tusen euro 31/12 2022 31/12 2021 
PASSIVA   
EGET KAPITAL   
Aktiekapital 80,0 80,0 
Fond för placerat fritt eget kapital 54 960,3 54 917,8 
Balanserad vinst -52 278,2 -50 962,9 
Räkenskapsperiodens vinst/förlust 1 306,8 -832,1 
EGET KAPITAL TOTALT 4 068,9 3 202,7 

   
FRÄMMANDE KAPITAL   
LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL   
Skulder till kreditinstitut 2 611,4 3 259,7 
Övriga skulder 0,0 14,5 
Totalt 2 611,4 3 274,2 

   
KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL   
Skulder till kreditinstitut 878,1 619,4 
Erhållna förskott 1 248,1 0,0 
Leverantörsskulder 316,4 255,0 
Övriga skulder 194,9 1 870,8 
Resultatregleringar 897,0 817,5 
Totalt 3 534,4 3 562,7 

   
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 6 145,8 6 837,0 

   
PASSIVA TOTALT 10 214,7 10 039,7 

 
 



  

 
 

BERÄKNING AV ÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL 

 
Tusen euro 2022 2021 
Aktiekapital per 1/1 80,0 80,0 
Aktiekapital per 31/12 80,0 80,0 

   
Bundet eget kapital totalt 80,0 80,0 

   
Fond för placerat fritt eget kapital per 1/1 54 917,8 48 310,7 
Ökningar  42,5 6 607,0 
Minskningar - - 
Fond för placerat fritt eget kapital per 31/12 54 960,3 54 917,8 

   
Vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder per 1/1 -                  50 962,9 -                  45 738,3 
Vinst/ förlust från föregående räkenskapsperiod -                       832,1 -                    4 121,6 
Omräkningsdifferens -                       483,2 -                    1 103,1 
Vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder per 
31/11 -                  52 278,2 -                  50 962,9 

   
Räkenskapsperiodens vinst/förlust 1 306,8 -                       832,1 

   
Fritt eget kapital totalt 3 988,9 2 277,1 

   
Eget kapital totalt 4 068,9 3 202,7 

 
 
 
 
 
 



  

 
 

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 

Tusen euro 
1/7 2022–

31/12 2022 
1/7 2021–

31/12 2021 
1/1 2022–

31/12 2022 
1/1 2021-

31/12 2021 
Kassaflöde från löpande verksamhet     
Räkenskapsperiodens vinst/förlust -      1 902,4             114,2          1 311,4  -         832,1  
Korrigeringar:     
Avskrivningar enligt plan            278,1             270,7             497,5             443,5  
Övriga icke-kontanta intäkter och kostnader              30,7                  -                 30,7                  -    
Finansiella intäkter och kostnader              24,7 -         558,8               44,5  -         902,8  
Andel av intressebolagets resultat              19,8                  -                 19,8                  -    
Övriga korrigeringar            370,5  -         997,9  -         575,4  -      1 106,4  
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital -      1 178,5  -      1 171,7          1 328,4  -      2 397,8  

     
Förändring av rörelsekapital:     
Ökning (-) eller minskning (+) av kortfristiga fordringar -         578,8          1 138,1  -           24,8             817,9  
Ökning (-) eller minskning (+) av omsättningstillgångar              84,7  -         389,5             116,0  -         538,5  
Ökning (-) eller minskning (+) av långfristiga räntefria 
rörelsefordringar                 -                 10,7                  -                 22,5  
Ökning (+) eller minskning (-) av kortfristiga räntefria 
rörelsefordringar            285,7             435,0  -         353,3             287,2  
Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella 
poster och skatt -      1 387,0              22,6          1 066,3  -      1 808,7  

     
Betalda räntor och avgifter för andra finansiella kostnader -           35,0  -         212,9  -           70,0  -         300,3  
Erhållna räntor från verksamheten              10,3                  -                 10,4                  -    
Betalda direkta skatter -             0,2                 -    -             4,5                  -    
Verksamhetens kassaflöde (A) -      1 411,9  -         190,3          1 002,2  -      2 109,0  

     
Investeringarnas kassaflöde     
Investeringar i immateriella och materiella tillgångar -         691,6  -      1 082,0  -      1 440,3  -      1 608,5  
Investeringarnas kassaflöde (B) -         691,6  -      1 082,0  -      1 440,3  -      1 608,5  

     
Finansieringens kassaflöde     
Aktieemission              42,5             289,7               42,5          6 607,0  
Återbetalning (-) eller uttag (+) av kortfristiga lån            660,9             111,7             258,7  -         533,1  
Återbetalning (-) eller uttag (+) av långfristiga lån -         716,7  -         625,3  -         662,8  -         617,6  
Finansieringens kassaflöde (C) -           13,2  -         223,9  -         361,6          5 456,3  

     
Förändring av likvida medel -      2 116,7  -      1 496,2  -         799,7          1 738,8  

Ingående likvida medel 
                  
6 511,6          6 690,8          5 194,7          3 455,8  

Valutakurseffekt            46,3                  -                 46,3                  -    
Utgående likvida medel        4441,3          5 194,7          4 441,3          5 194,7  

 
 



  

 
 

VÄSENTLIGA NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER 

Nexstims närstående krets omfattar Nexstims dotterbolag, styrelseledamöterna, verkställande direktören, medlemmarna 
i ledningsgruppen samt de aktieägare som har ett betydande inflytande i bolaget. Till bolagets närståendekrets hör även 
de närstående personernas närstående familjemedlemmar samt sammanslutningar i vilka närstående personer har 
bestämmanderätt. 
 
ANSVARSFÖRBINDELSER 
 
Tusen euro 2022 2021 
Hyresgarantier   
Hyresgarantikonto                            16,3                             41,8  

   
Hyresåtaganden   
Förfaller under följande 
räkenskapsperiod                            72,1                             66,2  
Förfaller senare                            29,5                                -    

   
Leasingåtaganden   
Förfaller under följande 
räkenskapsperiod                              2,7                                -    
Förfaller senare                              3,5                                -    

 

 
Helsingfors 27 februari 2023 
 
Nexstim Abp 
Styrelsen 
 
För mer information gå in på bolagets webbplats www.nexstim.com eller kontakta: 
 
Mikko Karvinen, verkställande direktör 
+358 50 326 4101 
mikko.karvinen@nexstim.com 
 
Bolagets Certified Advisor är Erik Penser Bank. 

 
Sändlista: 
Nasdaq Helsinki 
De viktigaste medierna 
 
 
Om Nexstim Abp 
 
Nexstim är ett finländskt tillväxtorienterat medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att 
möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan.   
 
Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som bygger på transkraniell 
magnetstimulering (TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt 
anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan. 

http://www.nexstim.com/


  

 
 

Affärsområdet diagnostik arbetar med kommersialisering av Nexstims NBS-system för navigerad hjärnstimulering 
(Navigated Brain Stimulation). NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ 
kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal.  
 
Affärsområdet terapi marknadsför och säljer Nexstims NBT®-system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain 
Therapy), som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig 
depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk 
smärta. 
 
Nexstims aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market 
Sweden. 
 
Mer information finns på www.nexstim.com 

 

http://www.nexstim.com/
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