


Kallelse till bolagsstämma
Aktieägarna i MediRox AB (publ), org.nr 556552-4054 kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 23 mars
2005, klockan 14:00 i MediRox produktionsanläggning i Studsvik. Stämman föregås av en företagspresentation mellan
14:00–15:30.

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall dels vara införda i den av VPC AB förda aktieboken för bolaget
senast fredagen den 11 mars 2005, dels till MediRox anmäla sin avsikt att delta i stämman senast fredagen den 18 mars
2005.

Affärsidé
MediRox affärsidé är att utveckla, producera och mark-
nadsföra högkvalitativa produkter och tjänster som till-
fredsställer de medicinska behoven av riktig, bekväm
och rationell diagnostik.

Strategi
För den svenska marknaden är strategin att vidareut-
veckla den nordiska koagulationstraditionen och kom-
plettera befintliga produkter med nya för att också nå ut
internationellt. Beträffande instrumentering så är strate-
gin att utveckla instrument och applikationer baserade på
bolagets patenterade FOR-teknik för, i huvudsak, den
medicinska marknaden. För de internationella markna-
derna skall egenutvecklade produkter i regel säljas
genom distributörer eller agenter.

Vision
Att bli ett framgångsrikt medicintekniskt bolag med rea-
gens, instrument och applikationer bl.a. baserat på vår
patenterade FOR-teknologi.

Att vidareutveckla och sprida den nordiska koagula-
tionstraditionen till flera marknader samt att komplettera
dessa produkter med nya för att på så sätt erbjuda distri-
butörer, agenter och kunder ett intressant produktutbud
och på så vis få en stark internationell förankring inom
detta marknadsområde.
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Bästa aktieägare
Efter avyttringen av distributionsverksamheten kom-
mer vi nu att utvecklas som ett renodlat diagnostika-
bolag med förstärkt kassa, en stark och till delar paten-
terad egen produktlinje och med goda framtidsutsikter.
2004 blev därmed en milstolpe i MediRox historia.

I slutet av denna årsredovisning har vi valt att lägga
in det marknadsföringsmaterial som vi använder både
i Sverige och internationellt för att mer i detalj visa er
våra egna produkter som nu ska vara stommen i vår
framtida utveckling. 

Distribution
Fördröjda nylanseringar från flera huvudmän orsakade
en minskning av omsättningen. Dock har lönsamheten
varit god under året.

Egna produkter
Egna produkter har fortsatt att växa från 10,6 till 12,5
Mkr, en ökning med 18 procent. MediRox har under
året skaffat flera nya distributörer och satsar allt mer
internationellt. Glädjande är att vår instrumentförsälj-
ning nu börjar få förutsättningar att ta fart efter flera
års stiltje p.g.a. tekniska och ekonomiska problem.
ReoRox Jr har lanserats, vidare har reagenslinjen
också stärkts med nya kompletterande produkter.        

Resultatet
Årets resultat, 1,3 Mkr, före extraordinära avskriv-
ningar är inte tillfredsställande, men vi ska komma
ihåg att de löpande avskrivningarna är mycket stora för
ett så här litet bolag. Orsaken ligger i att MediRox
fram till 2002 aktiverat utvecklingskostnader som nu
successivt skrivs av. Genom den extraordinära avskriv-
ningen 3,1 Mkr kommer dessa att minska framöver.
Utvecklingskostnaderna 2004 var cirka 2 Mkr  och har
i sin helhet kostnadsförts.

Avyttring av distributionsverksamheten
MediRox strategi har hela tiden varit att utveckla en
egen produktlinje som finansierats och marknadsförts
genom bolagets distributionsverksamhet. Nu står den-
na produktlinjen på egna ben och MediRox fokuserar
på den verksamheten som visar hög omsättningstill-
växt och lönsamhet. Vi kommer nu att använda den
kompetens som finns inom bolaget för att snabbt ta
fram ett antal viktiga kompletterande produkter.
Reavinsten vid försäljningen, som redovisas första
kvartalet 2005, uppgår till 6,2 Mkr. Genom försälj-
ningen har MediRox en mycket stark kassa och i övrigt
en mycket god finansiell ställning.

Tydligare framtoning
Genom att vi nu koncentrerar oss på vår egen pro-
duktlinje och dess utveckling blir det betydligt lättare
att kommunicera med aktiemarknaden. Vi har för-
verkligat ambitionen att gå vidare som ett renodlat
diagnostikabolag fokuserat på egna produkter där in-
strumentteknologin idag är patenterad och förstärkt för
de viktigaste marknaderna. Vår tillväxt skall ske i takt
med allt högre vinstmarginal.

Prognos
Reagens och kontroller bedöms ha goda förutsättning-
ar att fortsätta visa en tillväxt runt 10–20 procent de
närmaste åren. Dels genom att vi under 2005 fortsätt-
ter arbetet med att bygga upp internationella distribu-
törer, dels breddar vi vårt produktprogram. Inom våra
FOR-instrument väntar vi oss att minst 10 instrument
kommer att säljas under året. Det skall jämföras med
5 instrument som såldes under 2004. Sammantaget
bedöms omsättningen år 2005 ha förutsättningar att nå
15 miljoner kronor. Vinstmarginalen i rörelsen bedöms
till 5–10 procent. Med hänsyn till reavinsten som för-
säljningen av distributionsverksamheten gav bedömer
vi således att vinsten efter finansnetto skall komma att
överstiga 7 miljoner kronor. Kan MediRox visa en
fortsatt omsättningstillväxt de närmaste åren om 20
procent anses förutsättningarna goda att inom 3 år
kunna nå en vinstmarginal i rörelsen upp mot 25 pro-
cent.

Lars Olsson VD 
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MediRox bildades 1998, men dotterbolagen har bedri-
vit verksamhet betydligt längre än så.

ILS, koncernens distributionsbolag, startade sin
verksamhet redan 1992. Omsättningen har ökat för
varje år och lönsamheten har varit god. ILS ledning
gjorde i mitten av 90-talet bedömningen att distribu-
tionsverksamheten framöver skulle få se pressade mar-
ginaler och därmed sämre lönsamhet. Därför under-
söktes möjligheter att komplettera med egna produk-
ter. Kontakt togs våren 1995 med ett utvecklingsföre-
tag i Linköping, GHI. Mellan bolagen gjordes en över-
enskommelse om att ILS skulle delfinansiera GHI’s
utveckling av reagens och kontroller mot att man
erhöll distributionsrätten. Under utvecklingens gång
började idén om bildandet av MediRox AB ta fart.
Ägare till distributionsföretaget ILS respektive forsk-
ningsföretaget GHI träffades i december 1997 och lade
upp riktlinjerna för ett samgående.

GHI i Linköping hade sedan bildandet 1994 utveck-
lat och tillverkat Kontroller, Reagens, ReoRox och där
tillhörande förbrukningsmaterial samt ytterligare, till
hemostas hörande, teknologi. GHI såg att man genom
ILS försäljningsorganisation kunde få ett ”öra mot
marknaden”, men också ett snabbt sätt att nå ut med
nya produkter på hemmamarknaden i Sverige innan de
lanserades internationellt.

År 1998 bestod GHI’s forskningsportfölj av två
delar, taktiska produkter – Reagens och Kontroller
som snabbt kunde nå marknaden, och strategiska pro-
dukter – ReoRox, Isocitrat och SPR. De strategiska
produkterna var i vissa fall mer att betrakta som idéer.
GHI’s vision var att utveckla nya globala produkter för
laboratoriediagnostisk – speciellt för trombosbenägen-
het, trombofili.

MediRox bildas och noteras
I början av 1998 beslöts att bilda ett nytt moderbolag,
MediRox AB. Detta företag förvärvade sedan ILS
samt vilande GHI International. Med GHI skrevs ett
långtgående samarbetsavtal med exklusiv rätt för
MediRox AB på alla framtida produkter.

Affären innebar att MediRox blev ett starkt distri-
butionsföretag med egen utveckling inom hemostas.
Visionen var att skapa nya diagnostiska metoder inom
hemostasområdet. MediRox noterades hos NGM.

Utvecklingen 1998–1999
Under denna period satsades det mycket på att få de
taktiska egenutvecklade produkterna klara. Det var
Kontrollerna som först lanserades. Reagensen började
ta form. Den egna taktiska produktlinjen ökade från
två till fem miljoner och blev dominerande i Sverige.
De första ReoRox-instrumenten levereras till viktiga
opinionsledare inom hemostasområdet. Patentansökan
gjordes för användande av SPR inom koagulation.

Utvecklingen 2000–2001
Kontrollerna vidareutvecklades och Reagensen kunde
marknadsföras mera brett. Första doktorsexamen med
anknytning till ReoRox publicerades. ReoRox blev
accepterat som teknik för reologiska studier inom
hemostas. Applikationerna för ReoRox vid intensiv-
vård utvärderades kliniskt. MediRox beslöt att för-
värva GHI i stället för fortsatt samarbete genom avtal,
vilket skedde genom apportemission. Visco 30 proto-
typ inköptes och vidareutvecklades av ILS till en
produkt som i konkurrens kunde säljas till kliniskt
kemiskt rutinlaboratorier för mätning av viskositet i
kroppsvätskor. 

Utvecklingen 2002–2004
De ansträngningar som gjorts genom åren att utveckla
bolaget med strategiska produkter och viss ny distri-
bution inom patientnära analys hade inte givit de resul-
tat som man tidigare prognostiserat. En fortsatt sats-
ning skulle äventyra MediRox finansiella ställning.
Visserligen konstaterades att de strategiska projekten
alltjämt var intressanta, men att kapitalbehovet vida
översteg vad som är lämpligt för ett bolag av MediRox
storlek. Därför valde bolaget att fokusera på produkter
mot befintliga marknader, vilket innebär att visionen
om nya diagnostiska metoder fått stå tillbaka. Utöver
den nya strategin inom utvecklingsverksamheten foku-
serades distributionen till enbart Sverige, bl.a. avytt-
rades MediRox försäljningsverksamhet för Danmark.
Dessa förändringar innebar att MediRox under år 2003
återfick lönsamhet och en god finansiell ställning, vil-
ken ytterligare förbättrades under 2004.

I början av 2005 avyttrades även distributions-
verksamheten i Sverige för att ge fokus på enbart egen-
utvecklade produkter.

2

MediRox historik



3

Distributionsverksamheten

MediRox har genom dotterbolaget ILS varit verk-
sam som distributör på den svenska marknaden
sedan 1992. Affärsidén har hela tiden varit att till-
handahålla sjukvården kompletta och högkvalitati-
va analysfunktioner anpassade till svenska förhåll-
landen, innefattande analysinstrument, tillbehör,
reagens och service. Kunderna finns inom sjukhus-
laboratorier, intensivvårdsavdelningar samt lokala
laboratorier inom öppenvården.

Distributionens produktområden är i första hand
Koagulation och Allmän kemi.

De största leverantörerna är Instrumentation
Laboratory, Sebia och Thermo Electron, vilka till-
sammans svarar för produkter motsvarande 80 pro-
cent av distributionens omsättning. Ett flertal pro-
duktförseningar från leverantörerna har inneburit att
försäljningen varit svag under 2004 och minskat
med 12 procent till 26,9 miljoner kronor. Denna
utveckling ger även effekter på den viktiga efterför-
säljningen då installerad bas minskar. Bedömningen
är att nya produkter under de närmaste två åren
kommer att innebära att installerad bas växer igen.
Traditionellt svarar efterförsäljningen för cirka 70
procent av distributionsverksamhetens omsättning
och i princip hela lönsamheten. 

Marknadsförutsättningarna har förändrats de
senaste tio åren både vad det gäller leverantörs- och
kundsidan på ett sätt som ökat konkurrensen.
Antalet betydande leverantörer har genom olika
samgåenden och omstruktureringar minskat från
15–20 till idag bara fyra stycken. På den svenska
kundsidan har som exempel de närmare 100 sjuk-
husen som var och en tidigare svarade för upphand-
ling idag organiserats i 16 inköpsenheter. Det har
inneburit att hela marknaden blivit mer yrkesmäs-
sig och kraven ökar på inblandade parter. 

Även om marknadens utveckling inneburit tuffa
utmaningar för distributörer har ILS uppvisat en god
lönsamhet och fått behålla leverantörernas förtro-
ende. Personalen har en gedigen erfarenhet och på
ett mycket professionellt sätt tacklat de nya förut-
sättningarna.

Distributionsverksamheten avyttrades per
2005-01-01
MediRox distributionsverksamhet svarade 2004 för
cirka 2/3-delar av koncernens omsättning och inte
ett obetydligt resultatbidrag. Till skillnad mot
MediRox egna produkter har dock den distribue-
rande verksamheten inte haft någon tillväxt sedan
1998. Vad gäller lönsamhet konstateras att potentia-
len är vida större inom egna produkter. Det är
MediRox uppfattning att distributionsverksamheten
behöver ett fokus på verksamheten som inte kom-
mer bli tillgodosett inom MediRox där egna pro-
dukter kommer att stå i centrum. MediRox styrelse
har även konstaterat att de samordningsfördelar som
tidigare förelåg mellan egna produkter och distribue-
rande produkter inte längre överväger nackdelarna.

Mot denna bakgrund tog MediRox beslutet att
avyttra dotterbolaget ILS inklusive distributions-
verksamheten per 2005-01-01.

Bilderna visar två av ILS viktigaste framtida pro-
dukter, ACL TOP från Instrumentation Laboratory
och Capillarys från Sebia. 
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Egna produkter

MediRox utvecklar, tillverkar och marknadsför rea-
gens och instrumentering inom området diagnostika.
Slutanvändarna finns inom forskningssektorn, djur-
sjukhus, livsmedelsindustrin, intensivvården och
framför allt på sjukhus- och primärvårdslaboratorier.

Medicinsk diagnostik och behandling är begrepp
som kan innefatta många former av medicinskt utö-
vande. Den form av diagnostik som ligger närmast till
hands för MediRox är laboratoriediagnostik och inne-
bär att ett blodprov tas från patienten och analyseras
utanför kroppen. En stor del av denna analysverksam-
het sker vid laboratorier, men kan även ske i direkt
anslutning till patienten (vid vårdenheten eller under
operation) och kallas patientnära analys (POC, point
of care, på engelska). Patientnära analysverksamhet är
ett område som växer mycket snabbt.

Laboratoriediagnostik omsätter på världsbasis cirka
200 miljarder kronor men är trots detta bara en bråk-
del av den medicinska behandlingskostnaden. Kost-
naden för läkemedel och vård är betydligt högre än den
för diagnostik. Av detta framgår att det finns mycket
stora besparingar att göra på tidig och förbättrad diag-
nostik. För sjukvården betyder en riktig diagnostik
besparingar i såväl tid som kostnader. MediRox har
potential att utveckla sådana produkter.

Försäljning 2004 Sverige Övriga Övriga Totalt
Mkr Norden marknader

PT-Reagens 2,7 0,3 0,0 3,0
Kontroller 6,1 0,8 1,0 7,9
D-Dimer 0,8 0,1 0,0 0,9
FOR 0,4 0,1 0,2 0,7

Summa 10,0 1,3 1,2 12,5

Reagens och kontroller     
MediRox produkter används oftast vid rutinmässig
diagnostisering, efterkontroll och kvalitetssäkring i
samband med cirkulationssjukdomar. Vi kallar dessa
produkter Owrens PT, D-Dimer och Multikontroller.
PT (protrombintid) används till största del för att över-
vaka graden av en patients blodförtunning och är en
mycket vanlig test. Den nordiska sjukvården har en
mycket lång tradition av att använda en avancerad typ
av detta test (Owren´s PT). MediRox har vidareut-
vecklat testet och avsevärt förbättrat egenskaperna.
Kontrollerna som används vid kvalitetskontroll har fått
sin framgång genom att man i samma flaska låtit ett
flertal olika analyter ingå. På så sätt förenklas hante-
ringen för användaren. Kontrollerna har även förbätt-
rade stabilitetsegenskaper som uppskattas. D-Dimer
används vid trombosdiagnostik. MediRox kunder är
sjukhus- och öppenvårdslaboratorier.

Produktionen sker i Studsvik med erfaren och kom-
petent personal. Under 2004 togs en automatisk fyll-

nadslinje i bruk, vilket ökat produktionskapaciteten.
Produktionsarbetet består i dispensering, frystorkning,
etikettering och förpackning.
Den nordiska marknaden var inledningsvis intressan-
tast för MediRox då befintliga produkter främst är
anpassade för denna marknad. MediRox etablerade sig
snabbt efter lanseringen 1998. Idag är MediRox mark-
nadsledande i Sverige med en omsättning 2004 om
närmare 10 miljoner kronor. Totalt uppgår försäljning-
en i Norden till nästan 11 miljoner kronor. MediRox
bedömer att det är möjligt att nå en omsättning i
Norden om drygt 15 miljoner inom ett par år. Totalt
uppgick exportförsäljningen 2004 till drygt 2 miljoner
kronor, vilket innebär att exportförsäljningen svarade
för 18 procent. Skulle MediRox lyckas med sin inter-
nationella satsning på motsvarande sätt som produk-
terna etablerat sig i Norden finns potential för en om-
sättning upp mot totalt 50 miljoner kronor för befint-
liga produkter.

I och med att produktprogrammet nu successivt
kommer att breddas ökar också marknadspotentialen
för MediRox. Breddningen har stor betydelse för den
internationella satsningen. Med produktkomplette-
ringarna kan MediRox erbjuda ett allt mer komplett
utbud och därmed bli en mer attraktiv leverantör åt
distributörer.

Framtida tillväxt bedöms möjliggöras genom att
dels produktlinjen breddas, dels den exportsatsning
som initierats.

FOR-instrument
Alla MediRox’s instrument bygger på två patentskydd.
Båda patenten är kopplade till begreppet ”FOR” som
står för fri oscillations reometri. Visco 30/30A, Reo-
Rox 4 och ReoRox Jr bygger samtliga på denna meto-
dik, varför de alla ingår i vad vi gemensamt kallar
FOR-instrument. FOR-tekniken mäter viskositet, elas-
ticitet och koagulationstid på olika media. MediRox
har inriktat sig i första hand på analyser i blod, plasma
och ledvätska. Generellt kan vi konstatera att intresset
för reologiska mätningar i kroppsvätskor ständigt ökar.
Användare finns även inom livsmedelsindustrin där
man analyserar processen hur mjölk koagulerar till ost.

Under år 2004 omsatte FOR-instrumenten 0,7 mil-
joner kronor, varav hälften avsåg förbrukningsvaror.
Totalt såldes fem instrument, ett till Danmark och två
vardera i Sverige och England. För 2005 väntas ett tio-
tal instrument säljas, främst ReoRox Jr, vilket till-
sammans med ökad försäljning av förbrukningsvaror
indikerar en omsättning runt 1,5 miljoner kronor.

Visco 30/30A är en automatiserad viskositetsmätare
för i första hand analys av plasma och ledvätska.
Instrumenten började marknadsföras i England där
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plasmaviskositet bestämmes i stället för sänka som vi
är mer bekanta med i Sverige. På senare tid har intress-
set för dessa instrument ökat i Sverige, t.ex. för att
mäta viskositeten i travhästarnas ledvätska i samband
med preventiv artros diagnostik. Veterinärer och häst-
ägare kan på så sätt förlänga hästars aktiva tävlande.
Instrumentet började i ett grundutförande säljas på den
engelska marknaden redan 2001 och inom kort såldes
drygt ett dussin instrument. Tekniska problem har
dock gjort att MediRox fått uppgradera instrumenten
med nya versioner, vilket medfört kostnader. Totalt
finns ett 20-tal instrument i bruk varav två i Sverige.
Instrumentet nylanseras nu och marknadsförs i två ut-
föranden. Visco 30 respektive Visco 30A, den senare
har en automatisk dispensering av prover där även
provrörskorken punkteras för att förenkla handhavan-
det och minimera risken för blodsmitta. MediRox har
kompletterat Visco-programmet med fler förbruk-
ningsartiklar såsom kalibratorer och kontroller.

Under 2004 såldes ett instrument och tillsammans
med förbrukningsartiklar uppgick omsättningen till
0,3 miljoner kronor. För 2005 väntas ytterligare några
instrument att säljas. MediRox bedömer dock att
ReoRox Jr kommer ta en del av den potential som tidi-
gare förelåg för Visco 30/30A.

ReoRox 4 mäter både viskositet, elasticitet och koa-
gulationstid samt beräknar dessutom flera ytterligare
parametrar utifrån de uppmätta. Instrumentet kan ana-
lysera fyra prover samtidigt. Mätenheten är termosta-
terad varför den är lämplig för helblodsanalys inom
koagulationsområdet. Inom livsmedelsindustrin har
analys gjorts på mjölk som koagulerar till ost. ReoRox
4 används idag av drygt 10 framstående forskare inom
koagulationsområdet. Antalet doktorsavhandlingar där
instrumenteringen används ökar ständigt. Det finns
goda förutsättningar att några intressanta applikationer
kan komma fram utifrån dessa arbeten och därmed
göra instrumentet ännu mer intressant. Dessa applika-
tioner kommer också att kunna appliceras på ReoRox
Jr. Omsättningen 2004 uppgick till 0,2 miljoner kro-
nor. ReoRox 4 i nuvarande version kommer bara att
marknadsföras mot forskningsmarknaden.

ReoRox Jr är en vidareutveckling utifrån Visco 30
och ReoRox 4. ReoRox Jr är ett enkanaligt instrument,
men kan utföra samma analyser som både Visco 30
och ReoRox 4. ReoRox Jr är moduluppbyggd och kan
därför efter behov levereras från att vara en enkel
viskositetsmätare till ett komplett reologiinstrument.
ReoRox Jr har förutsättningar att bli det instrument
som passa alla typer av applikationer och använd-
ningsområden. Alla större sjukhuslaboratorier och
veterinärkliniker över hela världen torde behöva
instrumentering för att reologiskt analysera exempel-

vis ledvätska samt olika koagulationsparametrar i
blod. Lyckas vi dessutom med någon fördelaktig
applikation från ReoRox 4-användarna inom kirurgin
så tredubblas den totala marknaden. ReoRox Jr fick
uppmärksamhet i novembernumret i den internatio-
nella branschtidningen Clinical Laboratory Inter-
national (CLI). Under 2004 såldes de tre första exemp-
laren och gav en omsättning om 0,2 miljoner kronor.
Försäljningen väntas nu successivt öka i takt med att
allt fler distributörer knyts till MediRox.

Internationell satsning
Under året har stort arbete lagts ner på att utöka anta-
let distributörer i världen från 6 till 16 stycken, vilka
täcker totalt ett 20-tal länder. Sannolikt kommer dessa
att börja bidra med försäljning mot slutet av 2005.
Startsträckan med utbildningar och aktiviteter på
respektive marknad är erfarenhetsmässigt ett år. Poten-
tialen är förstås stor i länder, som Nederländerna, Ja-
pan, Tyskland, Australien och England, där MediRox
har distributörer.

MediRox ställde för första gång ut sina produkter på
Medica i Tyskland, en av de större årliga internatio-
nella mässorna. Ett distributörsavtal skrevs redan på
plats. 31 bolag med seriösa intressen besökte montern.
Merparten av besökarna var företagsrepresentanter
som letar nyheter för sina bolag. Besökarna kom från
hela världen. Flera viktiga kontakter med andra till-
verkande bolag knöts också avseende OEM-tillverk-
ning. De av MediRox produkter som genererade mest
intresse var nya ReoRox Jr och PK-reagenset för hel-
blodsanalys.

MediRox försäljning utanför Sverige blev 2,5 mil-
joner kronor år 2004 vilket motsvarar 20 procent av
totala försäljningen av egna produkter. Fortfarande var
våra nordiska grannländer samt Tyskland och England
de dominerande marknaderna under det gångna året. 
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Under 2004 lades resurser motsvarande cirka 2 miljo-
ner kronor på olika typer av produktutveckling.

Reagens och kontroller fick ytterligare en abnormal
Multikontroll, GHI 168. Denna kontroll är ett komp-
lement till befintliga kontroller. Tre olika kalibratorer
har också framtagits för FOR-instrumenten. Utveck-
lingen av de nya produkterna har gjorts internt. 

FOR-instrumenten har en konstruktör för utveckling
och tillverkning. Programvara och tillverkning av
instrumentens ingående komponenter sker externt
efter ritningar. Eftersom serierna fortfarande är små
sker monteringsarbetet och kontrollen fortfarande
internt. Extern personal har under andra halvåret varit
inhyrd för att ReoRox Jr skulle bli klar till lansering-
en i samband med Medica-mässan. En hel del resurser
har också lagts ner på produktförbättringar och kund-
support. 

SPR-teknologin utvecklas nu för patientnära PK-ana-
lys i samarbete med Spring Systems där MediRox
innehar en mindre ägarandel. Samarbetet innebär i
korthet att Spring utvecklar en produkt inom MediRox
patentområde (Koagulation med SPR) där syftet är att
MediRox ska bli reagensleverantör och också ges möj-
lighet att distribuera produkten. Detta samarbete inne-
fattar enbart patientnära analyser. MediRox anser att
teknologin också är intressant som ett komplement att
i framtiden bygga in i ReoRox-instrumenten. Ett sam-
arbetsavtal avseende detta har även tecknats med
Spring Systems huvudägare. Utvecklingen inom SPR-
området belastar i nuläget inte bolagets utvecklings-
budget.

Nu börjar en delvis ny utvecklingsperiod i bolagets
historia. Produktsortimentet avseende reagens och
kontroller kommer att expanderas. Kompetens finns
redan inom bolaget för att klara detta utan att alltför
stora insatser ska behövas. Resurser för detta arbete
har till stor del frigjorts med hjälp av produktionsra-
tionaliseringen där en automatisk fyllnadslinje inför-
skaffades under året och nu är i drift. Dessa nya pro-
dukter kommer att bli välkomna komplement för våra
distributörer och slutanvändare. Försäljningskanalerna
blir således de samma som tidigare, dock betydligt för-
stärkta, med hjälp av alla nya distributörer. Flera av de
reagens som kommer att tillverkas kommer också att
ge applikationer för FOR-instrumenten. FOR-instru-
menten kommer att marknadsföras parallellt och nå ut

till marknaden genom samma kanaler som reagens och
kontroller. Eftersom flera av MediRox reagens inte är
anpassade för reologisk mätteknik och därför applice-
ras på andra tillverkares instrumentering så kan det bli
aktuellt att genom OEM-avtal knyta ett instrument
med optisk avläsningsprincip till existerande FOR-
instrument för att åstadkomma ett produktutbud där
instrument, reagens och kontroller helt hänger ihop.
Nya CE- och IVD (In Vitro Diagnostica) direktiv kom-
mer att styra denna utveckling. Det kommer också att
tas fram en applikationsmanual för FOR-instrumenten
inom helblodskoagulation för att bredda marknaden
mer mot rutindiagnostik inom intensivvård och ki-
rurgi. I samband med detta arbete tillkommer också
flera reagenser. 

Med hjälp av ovanstående strategi så tror vi starkt
på att tillväxten runt 20 procent kommer att kunna
hålla i sig under många år. ReoRox 4 med en s.k.
thrombofilitest som applikation har mycket intressant
potential. Vi kommer inte själva att driva forskning för
att utveckla någon sådan eller annan ny test. Däremot
stödjer bolaget på olika sätt annan forskning för att få
fram unika applikationer för våra patenterade FOR-
instrument. FOR-tekniken har vissa fördelar som
andra tekniker inte riktigt kan matcha vilket kan skapa
unika framtidsmöjligheter.

MediRox har inom detta område ambitionen att
hitta ytterligare samarbetspartners.

MediRox eftersträvar att uppnå ett rimligt patent-
skydd på lämpliga marknader för sina FOR-instru-
ment.

Magnetlagring
Patent i Europa, Kina, OAPI. Ansökan i USA, Kanada
och Japan.

Free Oscillation Reometri
Patent i USA, Japan och Europa.

SPR vid koagulation
Patent i USA. Ansökan i Japan.

Principen med FOR som det två första patenten avser
beskrivs närmare på sidan 25.

Produktutveckling

MediRox framtid

Patent
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MediRox AB
(publ)

Global Hemostasis
Institute MGR AB

(100%)

Global Hemostasis
International AB

(100%)

MAL
(43%)

Spring
Systems AB

(2%)

Under 2004 bedrevs merparten av verksamheten i det hel-
ägda dotterbolaget ILS Laboratories AB. I samband med
årsskiftet 2004/05 flyttades all verksamhet rörande egna
produkter samt innehaven i MAL och Spring Systems AB
till moderbolaget. ILS Laboratories AB avyttrades per 1
januari 2005, inklusive distributionsverksamheten.

Inom GHI Institute ligger utvecklingsprojekten och
inom GHI International finns vissa rättigheter och patent,
men ingen verksamhet bedrivs i dessa bolag. Ägarande-
len i MAL beror på att MediRox initialt önskade få till-
gång till produktion av enklare kompletterande reagenser
inom hematologiområdet. Genom att MediRox därefter
byggt upp egen och väsentligt större produktion har bety-
delsen av delägandet minskat. Spring Systems AB är ett

bolag med intressen inom SPR som MediRox samarbe-
tar med.

MediRox, som bildades 1998, får anses vara ett ungt
medicintekniskt företag, men hos personalen finns såväl
hög kompetens som lång erfarenhet.

MediRox har sitt huvudkontor i Studsvik utanför
Nyköping där också produktion och utveckling avseende
reagens och kontroller är beläget. I Sundbyberg, Stock-
holm, har MediRox utveckling och lager för FOR-instru-
ment.

Företaget har vid utgången av 2004 totalt 16 anställda.
Efter försäljningen av ILS består personalen av 7 perso-
ner. Utöver VD har företaget fem personer i Studsvik och
1 person i Sundbyberg.

Styrelse
Ordförande

Stig Tamker, 61 år
Invald i styrelsen 2002
Övriga uppdrag: Dolphin Holding AB,
AB Dolphin Ventures samt Saltsjö Järla Förvaltning AB
Antal aktier: 600 A-aktier

Ledamöter

Robert Löfvenmark, 38 år
Invald i styrelsen 2004
Övriga uppdrag: Boule Medical AB
Inga aktier i MediRox

Lars Olsson, 56 år
VD i MediRox AB
Invald i styrelsen 1998
Inga övriga uppdrag
Antal aktier: 122 340 A-aktier

Stephane Pleijel, 55 år
Invald i styrelsen 2003
Övriga uppdrag: Vallourec Norden AB, Lauzon Interna-

tional Network AB, Bonér Hotell AB och Advokatfirman
Stephane Pleijel AB
Inga aktier i MediRox

Dan Prytz, 51 år
Medlem av styrelsen 1998–1999, samt nyinvald 2002
Inga övriga uppdrag
Antal aktier: 48 015 A-aktier

Samtliga i MediRox styrelse var även ledamöter av dot-
terbolagens styrelser under verksamhetsåret 2004. Under
2004 har styrelsearvode utbetalts med totalt 176 850 kro-
nor.

Ledningsgrupp
Lars Olsson, VD
Christina Lönnbeck, Reagens och kontroller
Åke Åkerlind, FOR

Under 2004 ingick även Dan Prytz, Försäljning, Susanne
Gillenfelt, Ekonomi och Markus Gustafsson, Service.
Samtliga arbetade inom den numera avyttrade distribu-
tionsverksamheten.

Juridisk struktur och organisation

Styrelse och ledningsgrupp
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Ekonomisk översikt

Nyckeltal 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Koncernens intäkter, Tkr 35 986 36 890 42 897 48 304 42 128 39 646
Täckningsgrad, % 43,7 51,5 47,8 45,9 54,1 58,9
Rörelseresultat, Tkr 1 715 334 –2 252 –4 099 1 686 –1 683
Rörelsemarginal, % 4,7 0,9 –5,2 –8,5 4,0 –4,2
Resultat efter finansiella poster, Tkr 1.683 429 –2 038 –4 197 1 723 –1 813
Årets resultat, Tkr 1.570 –135 –1 766 –2 235 1 089 –1 560
Soliditet, % 43 71 58 55 67 66
Skuldsättningsgrad, % 134 41 73 82 48 51
Kassalikviditet, % 152 145 111 95 141 170
Eget kapital, Tkr 7 622 24 067 22 301 20 847 21 937 20 377
Avkastning på eget kapital, % 23 0 –9 –19 6 –6
Avkastning på sysselsatt kapital, % 10 2 –8 –16 8 –8
Avkastning på totalt kapital, % 10 2 –5 –10 5 –5
Anställda i medeltal, st 12 16 20 18 15 16
Resultat per aktie, kr 1) 2) 2:21 –0:14 –1:82 –2:30 1:10 –1:59
Resultat per aktie efter utspädning, kr 1) 2) 2:14 –0:14 –1:69 –2:14 1:10 –1:59
Kassaflöde per aktie efter investeringar, kr 1) 2) 5:60 –2:62 –4:82 1:38 1:11 2:54
Kassaflöde per aktie efter finansieringsverksamheten, kr 1) 2) 3:94 –0:32 –2:59 0:71 0:11 2:13
Eget kapital per aktie, kr 2) 10:74 24:81 22:99 21:49 21:94 20:84
Eget kapital per aktie efter full utspädning, kr 3) 17:24 26:62 24:93 23:54 21:94 20:84
Substansvärde per aktie efter full utspädning 3) 17:24 26:62 24:93 23:54 21:94 20:84
Genomsnittligt antal aktier, st 1) 2) 710 000 956 667 970 000 970 000 992 500 981 667
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st 1) 2) 732 893 983 891 1 045 000 1 045 000 992 500 981 667
Antal aktier vid periodens utgång, st 710 000 970 000 970 000 970 000 1 000 000 978 000
Utdelning per aktie, kr 0 0 0 0 0 0

Antal aktier vid utgången 2004-12-31 var enligt registrering hos PRV 1 000 000 stycken. Genom avtal med B-aktieägare kommer anta-
let aktier att nedsättas med 22 000 aktier, varför vi beräknat utifrån att antalet aktier är 978 000.

1) Beräkningarna har genomförts enligt Redovisningsrådets rekommendation nummer 18.
2) Justerat för fondemissionselement samt apportemission.
3) Justerat för fondemissionselement och apportemission. Bolaget har inte längre några utestående optioner.

Definitioner

Rörelseresultat Resultat efter avskrivningar (Ebit).
Täckningsgrad Nettoomsättning minus varukostnad i procent av nettoomsättningen.
Rörelsemarginal Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av intäkterna.
Soliditet Synligt eget kapital i procent av balansomslutningen.
Skuldsättningsgrad Skulder i förhållande till synligt eget kapital.
Kassalikviditet Omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga skulder.
Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster minus full skatt i procent av genomsnittligt eget

kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genom-

snittligt sysselsatt kapital.
Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genom-

snittlig balansomslutning.
Anställda i medeltal Genomsnittligt antal årsanställda under perioden.
Resultat per aktie Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
Resultat per aktie efter utspädning Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning under

perioden.
Kassaflöde per aktie efter investeringar Kassaflöde efter investeringar dividerat med genomsnittligt antal aktier.
Kassaflöde per aktie efter finansieringsverksamhet Kassaflöde efter finansieringsverksamheten dividerat med genomsnittligt antal

aktier.
Eget kapital per aktie Eget kapital per balansdagen dividerat med antal aktier på balansdagen.
Substansvärde per aktie Eget kapital per balansdagen dividerat med antal aktier på balansdagen.
Genomsnittligt antal aktier Det genomsnittligt vägda antalet aktier under året med hänsyn tagen till utnytt-

jade optioner, fondemissionselementen och apportemission genomförda under
året samt under senare år.

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Det genomsnittligt vägda antalet aktier under året med hänsyn tagen till utnytt-
jade optioner, fondemissionselementen och apportemission genomförda under
året samt under senare år. Hänsyn har även tagits till utestående optionsrätters
utspädningseffekt.
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Aktiekapitalets utveckling och ägarstruktur

Aktiekapitalets utveckling

År-månad Nominellt Förändring av Totalt Antal Antal Totalt antal
Transaktion värde/aktie (kr) aktiekapitalet aktiekapital A-aktier B-aktier aktier
1998-01 Bildande 100 100 000 100 000 – – 1 000
1998-04 Split 100:1 1 0 100 000 – – 100 000
1998-04 Nyemission 1 200 000 300 000 – – 300 000
1998-04 Apportemission 1 300 000 600 000 – – 600 000
1998-06 Nyemission 1 110 000 710 000 – – 710 000
2000-04 Utnyttjande optioner 1 40 000 750 000 – – 750 000
2000-04 Omstämpling A-aktier 1 0 750 000 750 000 – 750 000
2000-04 Apportemission 1 220 000 970 000 750 000 220 000 970 000
2003-04 Apportemission 1 30 000 1 000 000 780 000 220 000 1 000 000
2004-02* Omstämpling B till A 1 –22 000 978 000 978 000 0 978 000

* Förändringen per 2004-02 är avtalad, men ännu inte i sin helhet formellt genomförd.

MediRox aktiekurs 2004-01-01 till 2005-02-28

Ägarstruktur
Antal Andel av

Ägare aktier kapital och röster
Bertil Lindkvist 253 300 25,9%
Mats Rånby 201 415 20,6%
Lars Olsson 122 340 12,5%
Zafena AB 77 500 7,9%
Dan Prytz 48 015 4,9%
Susanne Gillenfelt 36 015 3,7%
Jan Rensberg 23 415 2,4%
Värdepappersstrategerna i Sv AB 20 400 2,1%
Gerania AB 13 600 1,4%
Övriga cirka 150 aktieägare 182 000 18,6%
Summa 978 000 100,0%

Lindkvist har idag 110 000 aktier av serie B, men har ingått avtal med MediRox om att byta dessa mot 99 000
aktier av serie A. I uppställningen ovan har vi utgått ifrån att förändringen genomförts, varför bolagets samtliga

aktier är av serie A.

Andelen utlandsregistrerade aktieägare var understigande en procent och det institutio-
nella ägandet understeg 2,5 procent. De privatpersoner som finns listade i vidstående
tabell är, med undantag för Bertil Lindkvist, samtliga anställda eller har varit anställda
inom MediRox-koncernen.

MediRox har inte utgivit några optioner eller andra värdepapper som kan komma att
innebära utspädning. 
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Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01–2004-12-31
Styrelsen och verkställande direktören för MediRox AB (publ) avger härmed följande årsredovisning samt koncernredovisning för räken-
skapsåret 2004-01-01–2004-12-31.

Innehåll Sida Sida
Koncern Moderbolag

Förvaltningsberättelse 10 10
Resultaträkning – kostnadsslagsindelad 11 11
Balansräkning 12 13
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Kassaflödesanalys 14 14
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 15 15
Noter 16 16
Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Verksamheten
MediRox AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför produkter för laboratoriediagnos samt driver distribu-
tionsrörelse som förser svenska medicinska laboratorier med instrument och övrig diagnostisk utrustning. MediRox-koncernen består, för-
utom moderbolaget, av tre helägda dotterbolag, ILS Laboratories Scandinavia AB, Global Hemostasis International AB och Global Hemostasis
Institute AB. MedoiRox-aktier är noterade hos Nordic Growth Market.

Under året kom en fyllnadslinje på plats i Studsvik, vilket var nödvändigt för att skapa utrymme för fortsatt expansion. Distributions-
verksamhetens minskade omsättning berodde på produktförseningar från leverantörer. Utvecklingsarbetet med FOR-instrumenten fortsteg
planenligt.

Försäljning
Koncernens nettoomsättning för helåret uppgick till 39,4 (41,5) MSEK. Egna produkter hade en tillväxt om 14 procent medan distributions-
versamheten minskade med 12 procent.Täckningsgraden uppgick till 59 (54) procent. De egenutvecklade produkterna svarar idag för 32 (26)
procent av företagets försäljning. Moderföretagets omsättning uppgick till 0 (678) TSEK.

Resultat
Koncernens rörelseresultat uppgick till –1 683 (1 686) TSEK. I resultatet har intäkter och kostnader av engångskaraktär om netto –3 500
(–934) TSEK, varav –3 100 TSEK avser nedskrivning av immateriella tillgångar. Kostnader för utvecklingsarbete har aktiverats med 0 (67) TSEK.

Resultat efter finansiella poster uppgick till –1 813 (1 723) TSEK. Resultat per aktie –1:33 (1:10) SEK. Rensat för jämförelsestörande poster
visar koncernen ett resultat efter finansnetto om 1,7 (2,7) MSEK. MediRox ambition är att kontiunerligt uppvisa positivt resultat efter finan-
siella poster trots att bolaget är ett utvecklingsbolag. Moderföretagets resultat efter skatt uppgick till –7 031 (–2 338) TSEK.

Finansiell ställning den 31 december 2004
MediRox-koncernens balansomslutning uppgick till 30,7 (32,5) MSEK. Anläggningstillgångar och omsättningstillgångar var 9,7 (15,2) MSEK
respektive 20,9 (17,3) MSEK, varav 6,1 (4,0) var likvida medel. Långfristiga och kortfristiga skulder var 1,0 (1,7) MSEK respektive 9,2 (8,9)
MSEK. Det egna kapitalet var 20,4 (21,9) MSEK och soliditeten 66 (67) procent.

MediRox har 1 000 000 (1 000 000) aktier, därav 121 000 (220 000) aktier av serie B. Genom avtal med B-aktieägare har överenskommits
om att 99 000 B-aktier omstämplas till aktier av serie A. Återstående 22 000 B-aktier nedsätts utan återbetalning. Med hänsyn till denna för-
ändring har MediRox 978 000 A-aktier.

Övrigt
De tvister som uppstod i början av år 2003 har genom avtal mellan inblandade parter blivit lösta i början av 2004 genom att samtliga parter
dragit tillbaka sina anspråk.

I början av år 2005 sålde MediRox AB samtliga aktier i dotterbolaget ILS Laboratories AB innebärande att koncernen avyttrat hela sin distri-
butionsverksamhet. Verksamheten med egna produkter kommer huvudsakligen bedrivas från MediRox AB.

Ekonomisk översikt
Koncernen 2004-12-31 2003-12-31
Resultat per aktie, kr –1:59 1:10
Resultat per aktie efter utspädning, kr –1:59 1:10
Soliditet, % 66 67
Förändring omsättning, % –5 –13

Moderföretaget 2004-12-31 2003-12-31
Soliditet, % 68 83

Disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor –3 552 688, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning –3 552 688
–3 552 688

Av koncernens ansamlade förlust, 3 330 TSEK, föreslås 0 TSEK bli överfört till bundna reserver.
Vad beträffande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bok-

slutskommentarer.

Årsredovisning

Förvaltningsberättelse
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Resultaträkning (TSEK)

2004-01-01– 2003-01-01–
Not 2004-12-31 2003-12-31

Nettoomsättning 39 441 41 534
Övriga rörelseintäkter 2 205 594

39 646 42 128
Rörelsens kostnader
Varukostnad 4 –16 200 –19 061
Övriga externa kostnader 3, 5 –9 080 –10 170
Personalkostnader 1 –10 324 –8 256
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar 6 –5 682 –2 330
Övriga rörelsekostnader –43 –625
Rörelseresultat –1 683 1 686

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag 15 –120 26
Resultat från värdepapper som är anläggningstillgång – 85
Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 82 100
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 –92 –174
Resultat efter finansiella poster –1 813 1 723

Resultat före skatt –1 813 1 723

Aktuell skatt –31 –3
Uppskjuten skatt 284 –631
Årets resultat –1 560 1 089

2004-01-01– 2003-01-01–
Not 2004-12-31 2003-12-31

Nettoomsättning – 678
Övriga rörelseintäkter 2 144 –

144 678
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 3, 5 –1 480 –2 750
Personalkostnader 1 – –
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar 6 –78 –78
Övriga rörelsekostnader – –366
Rörelseresultat –1 414 –2 516

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 14 –5 614 145
Resultat från andelar i intresseföretag 15 –80 –
Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 62 65
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 –5 –32
Resultat efter finansiella poster –7 051 –2 338

Bokslutsdispositioner 20 20 –

Resultat före skatt –7 031 –2 338

Aktuell skatt – –
Uppskjuten skatt – –
Årets resultat –7 031 –2 338

MODERBOLAG

KONCERN
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Tillgångar Not 2004-12-31 2003-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter 9 5 181 10 146
Koncessioner, patent och liknande rättigheter 10 624 897
Goodwill 11 302 402

6 107 11 445
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och tekniska anläggningar 12 1 481 1 208
Inventarier, verktyg och installationer 13 277 297

1 758 1 505
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag 15 180 300
Andra långfristiga värdepappersinnehav 16 5 3
Uppskjuten skattefordran 17 1 217 1 066
Andra långfristiga fordringar 18 471 909

1 873 2 278

Summa anläggningstillgångar 9 738 15 228

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Varor under tillverkning – 80
Färdiga varor och handelsvaror 5 342 4 652

5 342 4 732
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 7 869 6 935
Skattefordringar 617 649
Övriga fordringar 555 162
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 466 814

9 507 8 560

Kassa och bank 6 088 3 999

Summa omsättningstillgångar 20 937 17 291

Summa tillgångar 30 675 32 519

Eget kapital och skulder
Eget kapital 19
Bundet eget kapital
Aktiekapital 1 000 1 000
Bundna reserver 22 706 22 682

23 706 23 682
Fritt eget kapital
Balanserat resultat –1 769 –2 834
Årets resultat –1 560 1 089

–3 329 –1 745

Summa eget kapital 20 377 21 937

Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt 123 256

123 256
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit 21 – –
Övriga skulder till kreditinstitut 22 1 000 1 400

1 000 1 400
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 22 400 400
Leverantörsskulder 3 534 4 155
Övriga kortfristiga skulder 1 977 1 549
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 3 264 2 822
Summa kortfristiga skulder 9 175 8 926

Summa eget kapital och skulder 30 675 32 519

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Panter och säkerheter för egna skulder
Företagsinteckningar 3 200 3 200
Summa 3 200 3 200

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Balansräkning (TSEK)

KONCERN
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Balansräkning (TSEK)

Balansräkning Moderbolag

Tillgångar Not 2004-12-31 2003-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter 9 2 826 –
Koncessioner, patent och liknande rättigheter 10 624 702

3 450 702
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 1 481 –

1 481 –

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 14 14 373 19 987
Andelar i intresseföretag 15 120 –
Andra långfristiga fordringar 18 464 902

14 957 20 889

Summa anläggningstillgångar 19 888 21 591

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror 2 197 –

2 197 –

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 414 45
Fordringar hos koncernföretag 5 870 8 404
Skattefordringar 390 390
Övriga fordringar 5 35
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 158 76

6 837 8 950

Kassa och bank 394 397

Summa omsättningstillgångar 9 428 9 347

Summa tillgångar 29 316 30 938

Eget kapital och skulder Not
Eget kapital 19
Bundet eget kapital
Aktiekapital 1 000 1 000
Reservfond 22 356 22 350

23 356 23 350
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 3 479 4 488
Årets resultat –7 031 –2 338

–3 552 2 150

Summa eget kapital 19 804 25 500

Obeskattade reserver 20 441 461
441 461

Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 59 59

59 59
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 148 339
Skulder till koncernföretag 8 130 4 042
Övriga kortfristiga skulder 185 197
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 549 340
Summa kortfristiga skulder 9 012 4 918

Summa eget kapital och skulder 29 316 30 938

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda panter och säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

MODERBOLAG
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Kassaflödesanalys Koncern 2004-01-01– 2003-01-01–
2004-12-31 2003-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat efter finansnetto –1 813 1 723
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet: 5 845 2 279

4 032 4 002
Aktuell skatt 2 –62
Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 034 3 940
före förändringar i rörelsekapitalet

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet:
Ökning (–) / Minskning (+) av varulager –610 595
Ökning (–) / Minskning (+) av rörelsefordringar –979 –1 775
Ökning (+) / Minskning (–) av kortfristiga rörelseskulder 248 –1 033
Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 693 1 727

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Försäljning av dotterföretag –230
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –640 –210
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 185
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar –2 –300
Minskning långfristig fordran 438 –
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –67
Kassaflöde från investeringsverksamheten –204 –622

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Amortering av låneskulder –400 –998
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –400 –998

Årets kassaflöde 2 089 107
Likvida medel vid årets ingång 3 999 3 892
Likvida medel vid årets utgång 6 088 3 999

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys – koncernen
Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank 6 088 3 999

6 088 3 999

2004-01-01– 2003-01-01–
2004-12-31 2003-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat efter finansnetto –7 051 –2 337
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet: 5 772 298

–1 279 –2 039
Aktuell skatt – –
Kassaflöde från den löpande verksamheten –1 279 –2 039
före förändringar i rörelsekapitalet

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet:
Ökning (–) / Minskning (+) av varulager –2 196 –
Ökning (–) / Minskning (+) av rörelsefordringar 7 240 3 303
Ökning (+) / Minskning (–) av kortfristiga rörelseskulder 300 –1 230
Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 065 34

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –1 481 –
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –2 825 –
Minskning av långfristiga fordringar 438 –
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar –200 –
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar – 600
Kassaflöde från investeringsverksamheten –4 068 600

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Amortering av låneskulder – –551
Kassaflöde från finansieringsverksamheten – –551

Årets kassaflöde –3 83
Likvida medel vid årets ingång 397 314
Likvida medel vid årets utgång 394 397

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys – koncernen
Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank 394 397

394 397

Kassaflödesanalys (TSEK)

MODERBOLAG

KONCERN
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer förutom beträffande redo-
visning av immateriella anläggningstillgångar som inte följer RR 15 och leasingavtal där Bokföringsnämndens allmänna råd 2000:4 har tilläm-
pats.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Skatt
Koncernen tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 9 Inkomstskatter.Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt
redovisas i eget kapital.Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hän-
förlig till tidigare perioder. I juridisk person redovisas obeskattade reserver inkluvise uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas
därmed obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa
kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden.

Varulager
Varulagret, värderat enligt Redovisningsrådets rekommendation nr 2, är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut-
principen, respektive verkligt värde.Därvid har inkuransrisk betaktats. I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av direk-
ta tillverkningskostnader och skälig andel av indirekta kostnader.

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den beräknade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hän-
syn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar.

Koncernen Moderföretag
Immateriella anläggningstillgångar:
– Balanserade utgifter för FoU och liknande 10–12,5 % 10–12,5 %
– Koncessioner, patent o liknande rättigheter 10 % 10 %

Materiella anläggningstillgångar:
– Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 % 10 %
– Inventarier, verktyg och installationer 7–33 %

Leasing – leasetagare
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4 om redovisning av leasingavtal tillämpas. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella
i enlighet med dessa regler. Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs över löptiden med utgångspunkt från nyttjandet, vil-
ket kan skilja sig åt från vad som de facto erlagts som leasingavtal under året.

I moderföretaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation (RR 1:00). Koncernredovisningen omfattar de före-
tag i vilka moderföretaget direkt eller genom dotterföretag innehar mer än 50 % av röstetalet, eller på annat sätt har ett bestämmande infly-
tande enligt ÅRL 1:4. Ingen hänsyn har tagits till intressebolaget då det inte fanns några aktuella siffror vid upprättande av koncernredovis-
ningen och inte är väsentligt för koncernen.

Koncernuppgifter
Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0 (0) % av inköpen och 0 (100) % av försäljningen andra företag inom
hela den företagsgrupp som bolaget tillhör.

Nya redovisningsprinciper
År 2005 kommer börsnoterade bolag inom EU att övergå till rapportering i enlighet med de av EU godkända redovisningsprinciperna
International Financial Reporting (IFRS). Från och med den 1 januari 2005 kommer MediRox i sin koncernredovisning att övergå till att rap-
portera i enlighet med IFRS. En form av övergång har för MediRox gradvis redan skett under ett antal år genom införandet av Redovisnings-
rådets rekommendationer som grundas på IFRS, dock kvarstår ett antal skillnader.

MediRox finansiella rapporter kommer under 2005 att vara upprättade i enlighet med de standards som kommer att vara gällande per 31
december 2005.
För flertalet av de rekommendationer som implementeras genom övergången till IFRS kommer effekten att vara obefintlig eller begränsad
avseende bolagets redovisning. De områden där IFRS medför skillnader jämfört med nuvarande redovisning för MediRox är värdering av
goodwill och andra immateriella tillgångar (IFRS 1, IFRS 3, IAS 36 och IAS 38).

Enligt IFRS delas immateriella tillgångar in i sådana som har en bestämbar nyttjande period och sådana som har en obestämbar nyttjande-
period. MediRox har i enlighet med övergångsbestämmelserna i IFRS 1 genomfört nedskrivningstester.Testerna medförde att MediRox tog
beslut om nedskrivning av immateriella tillgångar om 3,1 miljoner kronor i bokslutet 2004.Vidare har MediRox konstaterat att kvarvarande
nyttjande perioden för resterande immateriella tillgångar bedömts till 10 år. Dessa immateriella tillgångar om totalt 6,1 miljoner kronor
bedöms avskrivas med cirka 0,6 miljoner kronor per år framöver. Om denna nedskrivningstakt tillämpats redan för 2004 hade resultatet varit
cirka 0,6 miljoner kronor bättre, vilket är i linje med resultateffekten det ger för 2005.

MediRox kommer närmare redogöra för detta i och med delårsrapporten för perioden januari-mars 2005 som publiceras 22 april 2005.
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Not 1 Medelantalet anställda 2004-01-01– 2003-01-01–
2004-12-31 2003-12-31

Moderföretaget
Totalt i moderföretaget – –

Dotterföretag
Män 7 7
Kvinnor 9 8
Totalt i dotterföretag 16 15
Koncernen totalt 16 15

Könsfördelning i företagsledningen 2004-12-31 2003-12-31
Andel Andel 

kvinnor i % kvinnor i %
Moderföretag
Andel kvinnor
Styrelsen – –
Företagsledningen – –

Koncern
Andel kvinnor
Styrelsen – –
Företagsledningen 40 % 40 %

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2004-01-01– 2003-01-01–
2004-12-31 2003-12-31

Moderföretaget
Styrelse och VD 216 203
Summa 216 203

Sociala kostnader 71 67
(varav pensionskostnader) – –

Koncernen
Styrelse och VD 1 568 1 039
Övriga anställda 5 511 5 099
Summa 7 079 6 138

Sociala kostnader 3 273 3 003
(varav pensionskostnader) 974 996

1. Av moderföretagets pensionskostnader avser 0 (föreg år 0) gruppen styrelse och VD.
2. Av koncernens pensionskostnader avser 201 (föreg år 200) gruppen styrelse och VD.

Villkor för styrelse och ledning
Enligt bolagsstämmas beslut utgår styrelsearvode intill ordinarie bolagsstämma med 
2 basbelopp till styrelseordförande och 1,5 basbelopp vardera till externa ledamöter.

För VD gäller 12 månaders uppsägningstid från företagets sida.

Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid understiger 1 %.

Not 2 Övriga rörelseintäkter

Koncernen
Försäkringsersättningar 16 318
Vinst avyttring dotterföretag – 276
Övrigt 189 –
Summa 205 594

Moderföretaget
Övrigt 143 –
Summa 143 –

Noter
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Not 3 Leasingavgifter avseende operationell leasing 2004-01-01– 2003-12-31–
2004-12-31 2003-12-31

Koncernen
Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal
Räkenskapsårets betalda leasingavgifter 1 486 1 275
Avtalade framtida leasingavgifter 1 882 1 166

Not 4 Varukostnad
Någon uppdelning av varukostnader på råvaror och handelsvaror har inte gjorts.

Not 5 Ersättning till revisorer Koncernen Moderföretag
KPMG
Revisionsuppdrag 223 121

Andra uppdrag 35 27
258 148

Not 6 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar

Koncernen
Immateriella anläggningstillgångar 5 337 1 988
Maskiner och andra tekniska anläggningar 278 81
Inventarier, verktyg och installationer 67 261

5 682 2 330
Moderföretag
Immateriella anläggningstillgångar 78 78

78 78

Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen
Ränteintäkter, övriga 82 100

82 100

Moderföretaget
Ränteintäkter, övriga 62 65

62 65

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen
Räntekostnader, övriga 92 174

92 174

Moderföretaget
Räntekostnader, övriga 5 32

5 32

Not 9 Balanserade utgifter för FOU m m
Ackumulerade anskaffningsvärden
– Vid årets början 23 069 –
– Årets anskaffningar – 2 826
– Avyttringar och utrangeringar – –
– Omklassificeringar – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 23 069 2 826

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
– Vid årets början –8 895 –
– Avyttringar och utrangeringar – –
– Omklassificeringar – –
– Årets avskrivningar enligt plan –1 990 –
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan –10 885 –

Ackumulerade nedskrivningar:
– Vid årets början –4 028 –
– Årets nedskrivningar –2 975 –
Utgående ackumulerade nedskrivningar –7 003 –
Utgående planenligt restvärde 5 181 2 826

Noter



18

Not 10 Koncessioner, patent, licenser, varumärken Koncernen Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden
– Vid årets början 1 506 780
– Årets aktiveringar – 0
– Avyttringar och utrangeringar – –
– Omklassificeringar – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 506 780

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
– Vid årets början –609 –78
– Avyttringar och utrangeringar – –
– Omklassificeringar – –
– Årets avskrivningar enligt plan –151 –78
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan –760 –156

Ackumulerade nedskrivningar:
– Vid årets början 0 –
– Årets nedskrivningar –122 –
Utgående ackumulerade nedskrivningar –122 –
Utgående planenligt restvärde 624 624

Not 11 Goodwill
Ackumulerade anskaffningsvärden
– Vid årets början 1 152 –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 152 –

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
– Vid årets början –750 –
– Årets avskrivningar enligt plan –100 –
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan –850 –
Utgående planenligt restvärde 302 –

Not 12 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Ackumulerade anskaffningsvärden
– Vid årets början 2 157 –
– Nyanskaffningar 518 1 481
– Avyttringar och utrangeringar 0 –
– Omklassificeringar 59 –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 734 1 481

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
– Vid årets början –949 –
– Avyttringar och utrangeringar 0 –
– Omklassificeringar –26 –
– Årets avskrivningar enligt plan –278 –
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan –1 253 0
Utgående planenligt restvärde 1 481 1 481

Not 13 Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden
– Vid årets början 731 –
– Nyanskaffningar 122 –
– Avyttringar och utrangeringar –172 –
– Omklassificeringar –59 –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 622 0

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
– Vid årets början –434 –
– Avyttringar och utrangeringar 129 –
– Omklassificeringar 26 –
– Årets avskrivningar enligt plan –66 –
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan –345 0
Utgående planenligt restvärde 277 0

Not 14 Andelar i koncernföretag 2004-12-31 2003-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
– Vid årets början 19 987 20 442
– Försäljning –455
– Nedskrivning –5 614 –

14 373 19 987

Noter



Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Antal 
Dotterföretag / Org nr / Säte andelar % Bokfört värde
ILS Laboratories AB, 556450-2804,
Sollentuna 2 000 100 5 000
Global Hemostasis Institute MGR AB,
556481-3888, Linköping 1 000 100 9 238
GHI Global Hemostasis International AB,
556349-7444, Linköping 1 000 100 135

14 373

Not 15 Andelar i intresseföretag Koncern Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden
– Vid årets början 300 –
– Årets anskaffningar 200
– Försäljning –
– Nedskrivning –120 –80

180 120

Specifikation av koncernens innehav av aktier och andelar i intresseföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Med justerat eget kapital avses den ägda andelen av företagets enga kapital inklusive eget kapitaldelen i obeskat-
tade reserver. Med årets resultat avses ägarandelen av företagets resultat efter skatt inklusive eget kapitalandelen i
årets förändring av obeskattade reserver. Då inga aktuella siffror har erhållits är beloppen från 2004-08-31.

Justerat EK/ Andelar Andelens
Årets resultat antal i värde i Bokfört värde

Intresseföretag / org nr, säte (2004-08-31) % koncernen hos modern
Direkt ägda
Malmfältens ArticLab AB 440 3 000
556521-8426, Gällivare –132 42,86 180 120

Not 16 Andra långfristiga värdepappersinnehav Koncernen Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden
– Vid årets början 3 –
– Årets anskaffningar 2 –

5 –

Specifikation av Bokfört Marknads-
värdepapper värde värde
Koncernen
Spring Systems AB 5 –

5 –

Moderföretaget – –
– –

Not 17 Uppskjuten skattefordran
Uppskjuten skattefordran är beräknad med 28 % på underskottsavdrag.

Not 18 Andra långfristiga fordringar Koncernen Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden
– Vid årets början 909 902
– Tillkommande fordringar
– Avgående fordringar –438 –438
Utgående bokfört värde 471 464

Not 19 Eget kapital
Koncernen

Aktie- Bundna Fria Årets
kapital reserver reserver resultat

Vid årets början 1 000 22 682 –2 834 1 089
Vinstdisposition 6 1 083 –1 089
Förskjutning mellan bundet/fritt eget kapital 18 –18
Årets resultat –1 560
Belopp vid årets utgång 1 000 22 706 –1 769 –1 560

Noter
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Aktie- Reserv Överkurs Balanserad
kapital fond fond vinst

Moderföretag
Vid årets början 1 000 194 22 156 4 488
Koncernbidrag 1 335
Vinstdisposition 6 –2 344
Årets resultat
Belopp vid årets utgång 1 000 200 22 156 3 479

Moderföretag Årets resultat
Vid årets början –2 338
Koncernbidrag
Vinstdisposition 2 338
Årets resultat –7 031
Belopp vid årets utgång –7 031

Not 20 Obeskattade reserver 2004-12-31 2003-12-31
Periodiseringsfond tax -99 – 20
Periodiseringsfond tax -00 80 80
Periodiseringsfond tax -01 361 361
Summa 441 461

Not 21 Checkräkningskredit Koncern Moderföretag
Beviljad kredit 600 –
Outnyttjad del –600 –
Utnyttjat kreditbelopp 0 –

Not 22 Övriga skulder till kreditinstitut
Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen 400 –
Förfallotidpunkt, 1–5 år från balansdagen 1 000 –

1 400 –

Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Personalrelaterade kostnader 1 434 519
Övriga poster 1 830 30

3 264 549

Sollentuna den 9 mars 2005

Stig Tamker Lars Olsson
Styrelseordförande Verkställande direktör

Stephane Pleijel Dan Prytz

Robert Löfvenmark

Vår revisionsberättelse har lämnats den 9 mars 2005

KPMG Bohlins AB

Anders Skeppstedt
Auktoriserad revisor

Noter
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i MediRox AB (publ)
Org nr 556552-4054

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning i MediRox AB (publ) för år 2004. Det är styrelsen och verkställande direktören som
har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upp-
rättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen,
koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört
revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan infor-
mation i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens
och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som sty-
relsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att
utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt
uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktie-
bolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra
uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger där-
med en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed
i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för
koncernen, behandlar förlusten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Upplands Väsby den 9 mars 2005
KPMG Bohlins AB

Anders Skeppstedt
Auktoriserad revisor
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Kontaktuppgifter till bolagen
i MediRox-koncernen

MediRox
611 82 Nyköping
Tel 0155-22 19 00
Fax 0155-26 30 11

www.medirox.se




