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Breddat produktutbud och utökad satsning på export 
 

 Försäljningen under perioden upp-
gick till 20,2 (21,2). Omsättningen är 
i linje med helårsbedömningen. 
Fortsatt god tillväxt för de egna 
produkterna. 

 

 Rörelseresultatet uppgick till 0,5 
(1,5) Mkr och resultat efter 
finansnetto uppgick till 0,5 (1,4) 
Mkr. Justerat för engångskostnader 
visade perioden ett resultat om 0,9 
(1,9) Mkr.  

 

 Under perioden har MediRox sålt en 
första ReoRox för industriell 
applikation, samt återupptagit 
försäljningen av Visco. 

 

 MediRox egna produktlinje med 
reagens och kontroller fortsätter att 
utvecklas positivt och nu pågår en 
ökad exportsatsning 

 Två nya exportavtal har tecknats 
under perioden. 

    
Koncernen Kv 2 Kv 2 Helår 
 2004 2003 2003 
Omsättning, Mkr 20,2 21,2 41,5 
Försäljning egna produkter, % 32 28 26 
Täckningsgrad, % 59 56 54 
Rörelseresultat, Mkr 0,5 1,5 1,7 
Rörelsemarginal, % 2,4 7,0 4,0 
Resultat efter finansnetto, Mkr 0,5 1,4 1,7 
Vinstmarginal, % 2,3 6,6 4,1 
Vinst per aktie, kr 0:34 1:02 1:24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egna produkter 
Affärsområdet Egna produkter består av 
reagens och kontroller samt FOR-programmet 
innefattande ReoRox och Visco instrument. 
 

Reagens och kontroller 
Bolagets befintliga program av PK-reagens 
och s.k. Multikontroller blev snabbt efter 
lansering marknadsledande i Sverige. 
Produktionen var under föregående år hårt 
belastad. Under inledningen av året investerade 
därför MediRox i en fyllnadslinje som ökar 
produktionskapaciteten och skapar förutsätt-
ningar för fortsatt tillväxt. 
Försäljningen uppgick för första halvåret till 
cirka 6 miljoner kronor. MediRox bedömer att 
försäljningen kommer att visa fortsatt god 
tillväxt. Tillväxten bedöms möjliggöras dels 
genom att produktlinjen breddas, dels genom 
den exportsatsning som påbörjades under 
våren. I nuläget sker drygt 20 procent av 
försäljningen genom distributörer. Största 
exportmarknader är Tyskland, Finland och 
Danmark. Försäljning sker även i Norge, 
England och Nederländerna. Under perioden 
har avtal tecknats med distributörer i Lettland 
och Island. 
Två nya kompletterande produkter väntas 
lanseras före årets utgång. 
 

FOR-programmet 
MediRox FOR-program består av egenutveck-
lade instrument baserade på mättekniken fri 
oscillationsreometri (FOR). FOR-programmet 
har förutsättningar att på sikt bli en 
dominerande del av bolagets verksamhet.  
Visco 30 mäter plasma och blodviskositet och 
kan med fördel användas för liknande 
tillämpningar som den mycket vanliga 
”sänkan”. MediRox har genom distributör sålt 
Visco 30 till ett 20-tal användare i England 
under åren 2001-2002. Instrumentet har 
nylanserats under våren och två nya instrument 
har sålts.  
ReoRox 4 används idag av ett 10-tal 
hemostasforskare som önskar mäta blodets 
viskositet, koagulationstid och blodkoagels 
elasticitet. Under andra kvartalet såldes ett 

Justerat resultat efter finansnetto
1998-2004

-7500

-5000

-2500

0

2500

5000

1 2 3 4 5 6 7

År 2004 är omräknat till 
årsbasis



första instrument för industriell applikation. 
Danska Arla Foods avser att använda 
instrumentet i samband med osttillverkning 
och valde ReoRox framför andra reometrar. 
MediRox kommer nu även att marknadsföra 
instrumentet mot svenska mejerilaboratorier, 
samt mot distributörer verksamma inom 
livsmedels industrin. 
 

Utvecklingsverksamheten 
Under inledningen av året fokuserades arbetet 
på att färdigställa utvecklingsarbetet med den 
uppdaterade versionen av Visco 30 – ett arbete 
som nu i stort avslutats. Samtidigt pågår 
arbetet med att färdigställa Visco Jr, vilken 
bedöms kunna lanseras i slutet av året. Vidare 
utvecklas produkter för en breddning av det 
framgångsrika reagensprogrammet.  
MediRox lägger ner cirka 2 Mkr per år på 
utvecklingsarbete och upprätthållande av 
patent, vilket motsvarar drygt 15 procent av de 
egna produkternas omsättning.  
   
Distributionsverksamheten 
Under första halvåret har få instrumentupp-
handlingar skett på svenska marknaden. Det är 
sannolikt att försäljningen för MediRox 
distributiva verksamhet kommer att vara svag 
under resten av året, även om en viss uppgång 
är att vänta till hösten. Förseningar av nya 
produkter och vikande efterförsäljning är också 
bidragande orsaker. Distributionen har under 
perioden kompletterats med två nya agenturer 
för att kompensera detta. De nya produkterna 
väntas börja sälja mot slutet av året.  
 
Försäljning 
Koncernens totala försäljning för årets första 
sex månader uppgick till 20,2 (21,2) Mkr, en 
minskning med totalt 5 procent. Försäljnings-
ökningen av de egenutvecklade produkterna 
var glädjande 10 procent. Totala nedgången 
förklaras i sin helhet av en lägre försäljning av 
de distribuerade produkterna jämfört med 
tidigare perioder.  Försäljningsutvecklingen är 
dock i linje med förväntningsbilden för första 
halvåret 2004. 
 
Resultat 
Rörelseresultatet uppgick till 0,5 (1,5) Mkr. 
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 
0,5 (1,4) Mkr. Resultatet för perioden har 
belastats med avslutande kostnader för tidigare 
tvister med 0,4 (0,5) Mkr. Föregående års 
resultat innehöll även en reavinst om 0,3 Mkr 

som uppstod genom försäljning av dotterbolag 
samt lagernedskrivning om 0,2 Mkr. Justerat 
för dessa jämförelsestörande poster var 
periodens resultat 0,9 (1,9) Mkr. Resultatet per 
aktie efter schablonskatt var 0:34 (1:02) SEK. 
Resultatet är svagare än väntat, men prognosen 
om förbättrad vinstmarginal för helåret 
kvarstår.  
 

Finansiell ställning 
Koncernens finansiella ställning och likviditet 
har förbättrats ytterligare under perioden. 
Soliditeten uppgick den 30 juni till 69 (67) 
procent. De likvida medlen uppgår till 5,1 (2,8) 
Mkr. Bolagets räntebärande skulder uppgår till 
1,6 (2,0) Mkr. 
 
Moderbolaget 
Moderbolaget hade ingen omsättning under 
perioden. Resultatet efter finansiella poster 
uppgick till -1,4 (-1,2) Mkr.  
 

Personal 
Antalet medarbetare uppgick under perioden 
till 16 (16). 
 
 
 
Ytterligare information 
Delårsrapport III 21 oktober 2004 
 
För vidare information kontakta MediRox VD 
Lars Olsson på telefon 08-594 691 45, 070-589 
57 02. E-mail: lars.olsson@medirox.se 
 
Denna delårsrapport har översiktligt granskats 
av bolagets revisor. 
 
 
Sollentuna den 26 augusti 2004 
 
Styrelsen i MediRox AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
Resultaträkning MediRox-koncernen 
 2004 2003 2004 2003  
 apr- apr- jan- jan- 2003 
Mkr juni juni juni juni Helår 
Nettoomsättning 10,8 8,3 20,2 21,2 41,5 
Övriga intäkter 0,1 0,3 0,1 0,3 0,6 
Total omsättning 10,9 8,6 20,3 21,5 42,1 
 
Varukostnad -4,6 -2,3 -8,3 -9,3 -19,1 
Personalkostnader -3,2 -2,5 -5,3 -4,9 -8,3 
Övriga kostnader -2,4 -2,6 -4,9 -4,6 -10,7 
Avskrivningar -0,8 -0,4 -1,3 -1,2 -2,3 
Rörelseresultat -0,1 0,8 0,5 1,5 1,7 
 
Finansiella poster 0,0 -0,2 0,0 -0,1 0,0 
Resultat efte r -0,1 0,6 0,5 1,4 1,7 
finansiella poster      
 
 
     
Balansräkning MediRox-koncernen 
   2004 2003 
Mkr   30 juni 30 juni 
 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 10,3 12,3 
Materiella anläggningstillgångar 1,7 2,1 
Finansiella anläggningstillgångar 2,1 2,6 
Summa anläggningstillgångar 14,1 17,0 
 

Omsättningstillgångar 
Varulager 5,5 4,7 
Kundfordringar 5,7 6,0 
Övriga fordringar 1,3 1,9 
Förutbet. kostn., uppl. Intäkter 0,7 0,5 
Kassa och bank 5,1 2,8 
Summa omsättningstillgångar 18,3 15,9 
 

Summa tillgångar 32,4 32,9 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital  22,4 22,1 
 

Avsättningar 0,3 0,3 
 

Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 1,2 1,6 
 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstittut 0,4 0,4 
Leverantörsskulder 2,3 3,0 
Övriga kortfristiga skulder 1,9 0,8 
Uppl. kostn., förutbet. intäkter 3,9 4,7 
Summa kortfristiga skulder 8,5 8,9 
 

Summa eget kapital och skulder 32,4 32,9 
 
 
 
Definitioner 
 

Rörelsemarginal, %: Resultat efter avskrivningar i 
förhållande till omsättningen 
Vinstmarginal, %:  Resultat efter finansnetto i 
förhållande till omsättningen 
Avkastning på sysselsatt kapital, % helår: Resultat 
efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av 
genomsnittligt sysselsatt kapital 
 

 
   
Kassaflödesanalys MediRox-koncernen 
 2004 2003 
 jan- jan- Helår 
Mkr juni juni 2003 
Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 0,5 1,4 1,7 
Justeringar 1,4 1,0 2,3 
Aktuell skatt -0,4 -0,3 -0,1 
 1,5 2,1 3,9 
 
Förändring av varulager -0,8 0,6 0,6 
Förändring av rörelsefordringar 1,4 -1,3 -1,8 
Förändring av skulder -0,4 -1,1 -1,0 
Kassaflöde från den löpande 1,7 0,3 1,7 
verksamheten 
 
Investeringsverksamheten 
Försäljning av dotterföretag 0,0 -0,2 -0,2 
Förvärv av immat . anläggn.tillg. 0,0 -0,1 -0,1 
Förvärv av materiella anläggn.tillg. -0,4 -0,3 -0,2 
Förvärva av finansiella anläggn.tillg. 0,0 0,0 -0,3 
Avyttring av finansiella anläggn.tillg. 0,0 0,0 0,2 
Kassaflöde från -0,4 -0,6 -0,6 
investeringsverksamheten 
 
Finansieringsverksamheten 
Amortering av skulder, netto -0,2 -0,8 -1,0 
Kassaflöde från -0,2 -0,8 -1,0 
finansieringsverksamheten 
 
Periodens kassaflöde 1,1 -1,1 0,1 
Likvida medel vid periodens början 4,0 3,9 3,9 
Likvida medel vid periodens slut 5,1 2,8 4,0 
 
 
   
Nyckeltal 
 2004 2003 
 jan- Jan- Helår 
 juni juni 2003 
Rörelsemarginal, % 2,4 7,0 4,0 
Vinstmarginal, % 2,3 6,6 4,1 
Avkastning på 
sysselsatt kapital, % 4 13 8 
Avkastning på 
eget kapital, % 2 5 6 
Soliditet, % 69 67 67 
Antal anställda, st 16 16 15 
 

Antal aktier, tusental 978 1 000 1 000 
Vinst per aktie, kr 0:34 1:02 1:24 
Eget kapital per aktie, kr 22:91 22:11 21:94 
 
 
 
 
 
Avkastning på eget kapital, % helår: Resultat efter 
finansiella poster och schablonskatt i procent av 
genomsnittligt eget kapital 
Soliditet, %: Synligt eget kapital i procent av 
balansomslutningen 
Vinst per aktie, kr: Resultat efter finansnetto och 
schablonskatt delat i antal aktier 
Eget kapital per aktie, kr: Synligt eget kapital dividerat 
med antal aktier. 


